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Director artistic al
Teatrului Național „Marin Sorescu”

Artistic Director of the 
“Marin Sorescu” National Theatre

There is a WILL! This year’s festival edition celebrates not only Shakespeare’s work but 
also the Will. I think the latter has been fully present in each of us in recent years. Will to 
survive, to create new ways where mountains seemed to rise and oceans to deepen in 
front of us. People always find the way, they build it. In order to celebrate this, we have 
organized probably the most complex edition so far. There are in front of us 11 days 
of joy which will be spread in more than 20 areas in our town and beyond. The over 
600 events will bring us the Bard in forms that will vary from classical to contemporary 
through performances, concerts, cinema, exhibitions, installations, conferences, 
workshops and many other events imagined by the over 600 guest artists. The festival 
is about the wonder of living, creating and being together. The festival is you, both 
artists and audiences. There is a WAY!

There is a WILL! Ediția din acest an sărbătorește nu numai opera marelui Shakespeare, 
dar și Voința. Cred că cea din urmă s-a regăsit din plin în fiecare din noi în ultimii ani. 
Voința de a supraviețui, de a crea noi drumuri acolo unde părea că se înalță munți și se 
adâncesc oceane în fața noastră. Oamenii găsesc mereu calea, o construiesc. Pentru 
a celebra acest lucru am organizat probabil cea mai complexă ediție de până acum. 
Avem în fața noastră 11 zile de bucurie care se va răspândi în mai mult de 20 de de spații 
din oraș și nu numai. Cele peste 160 de evenimente ni-l vor aduce pe Bard în forme ce 
vor varia de la clasic până la contemporan prin spectacole, concerte, cinema, expoziții, 
instalații, conferințe, ateliere și multe alte manifestări imaginate de cei peste 600 de 
artiști invitați. Festivalul este despre minunea de a trăi, a crea și a fi împreună. Festivalul 
sunteți voi, artiști și spectatori. There is a WAY!

Vlad Drăgulescu
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Director al Festivalului Internațional Shakespeare Director of The International Shakespeare Festival

Din perspectiva experiențelor a treizeci de ani pe care, începând cu 1992, i-am investit 
în ideea construirii acestui festival la Craiova, dialogând cu marile idei și marile creații 
teatrale din lumea întreagă care i-au conturat programul, opera shakespeariana mi se 
revelează ca matrice fondatoare a culturii și a lumii moderne. Sub presiunea vremurilor, 
destrămarea socială, care generează crize și hrănește războaie, își are originea în 
expedierea artelor și culturii, cele responsabile cu modelarea sufletului umanității,   la 
periferia preocupărilor strategilor lumii.

Întregind parcursul celor treizeci de ani trecuți de la idee până la cea de-a XIII-a ediție, 
Festivalul Shakespeare 2022, cu ansamblul său de proiecte și întâlniri , reprezintă 
temelia, pecetluită azi, a unui forum, perpetuu deschis către viitor, al artelor și culturii 
pe care le celebrează și le împărtășește prin ceremonialul integrator al teatrului, în 
ambianța tutelată de duhul sacru al împrietenirii dintre oamenii și culturile lumii.

After 30 of building The International Shakespeare Festival in Craiova and developing 
a constant and fruitful dialogue with all the great artistic ideas and achievements that 
have shaped its programme, I am thoroughly convinced that Shakespeare’s work is the 
matrix of modern world and culture. Nowadays, under the pressure of external factors 
and as the direct outcome of the marginalization of the arts and culture by the leaders 
of the world, social fragmentation arises that generates crises and fuels wars. The 
human soul is lost in between.

The 2022 edition of the International Shakespeare Festival, a corollary of mutually 
beneficial projects and meetings, opens Craiova permanently to future interactions
with the arts and cultures that it both celebrates and shares through the sacred
rituals of dramatic performance in the spirit of the universal friendship among the 
cultures and peoples of the world.

Translated by Aloisia Șorop

Ilarian Ștefănescu
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Director fondator al Festivalului Internațional Shakespeare
Președintele Fundației Shakespeare

Founding Director of the International Shakespeare Festival
President of the Shakespeare Foundation

There can be no greater joy for us, the organizers, than that, after four years and an 
online edition caused by the pandemic crisis that covered the entire planet, we return 
to the auditoriums or alternative spaces, for an everyone’s Shakespeare. 

We are glad that we inaugurate the 13th edition with Robert Lepage’s exceptional 
performance of “887”, and close it with “Tiger Lillies Perform Hamlet”, directed by 
Martin Tulinius, as well as with the premiere of the Craiova performance of “Richard III”, 
staged by Laszlo Bocsardi, and scheduled to take place in an old industrial hall, where, 
in the mid-90s, we had intended to present “The Danaids”. We will also present Oskaras 
Korsunovas’s “Othello”, and the Cluj Hungarian Theatre’s “Macbett” by Eugène Ionesco, 
directed by Silviu Purcărete.

The presence of Silviu Purcărete’s performance will also mark the 30th anniversary 
of the premiere, in Tokyo, of his performance of “Titus Andronicus”, one of the 
great performances he staged in Craiova in the last decade of the last century. His 
performances created here have carried the message of the Romanian theater to the 
world, at the greatest and most important international festivals on every continent.

All these, for the perennial light of the Shakespearean theatre!

Nu poate fi bucurie mai mare pentru noi, organizatorii, decât ca după patru ani și o ediție 
desfășurată, datorită crizei pandemice care a cuprins întreaga planetă, în format on-
line, să revenim în sălile de spectacole sau în spații alternative, pentru un Shakespeare 
al tuturor.

Ne bucură că vom inaugura cea de a XIII-a ediție cu excepționalul spectacol „887” al 
lui Robert Lepage și că vom încheia cu „Tiger Lillies joacă Hamlet”, în regia lui Martin 
Tulinius, dar și cu premiera spectacolului craiovean „Richard III”, montat de Laszlo 
Bocsardi, programat într-o veche hală industrială, acolo unde am dorit la mijlocul anilor 
´90 să prezentăm „Danaidele”.  Acestora li se alătură ”Othello” al lui Oskaras Korsunovas 
și „Macbett” de Eugène Ionesco, realizat de Silviu Purcărete la Teatrul Maghiar din Cluj.

Prezența unui spectacol al lui Silviu Purcărete a fost dorită și pentru a marca cei 30 de ani 
de la premiera la Tokyo a spectacolului „Titus Andronicus”, unul din marile spectacole 
realizate de acesta pe scena craioveană în ultimul deceniu al secolului trecut, spectacole 
ce au purtat solia teatrului românesc în lume, la cele mai mari și importante festivaluri 
internaționale de pe toate continentele.

Toate acestea, pentru lumina perenă a teatrului shakespearean.

Emil Boroghină
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Managerul General al 
Teatrului Național „Marin Sorescu”

General Managing Director of the 
“Marin Sorescu” National Theatre

Four years after the last edition (2018), when we met face to face, we can see each 
other again after a severe hiatus, in the conditions of a return to normality that we 
all need after the epidemic that affected the entire planet. The theatre has continued 
to hope and fight for survival and for a positive attitude towards the threat of the 
aforementioned disaster. Even in 2020, when everything was under the terror of the 
dark word “lockdown”, we managed to have a Shakespeare edition online. Our history, 
prestige and huge archive compelled us. 

This year’s edition can be a celebration of the theatre found again in its celebratory 
role. The actors regain their breath and lust for acting, and the audiences are invited to 
forget about the stressful worries of today, despite the horrors of a war that is shaking 
European civilization. Theatre means magic, enchantment, and lucidity. Let us enjoy the 
peace and tranquility that it brings to people.

La patru ani după ultima ediție (2018) la care ne-am întâlnit față în față, ne revedem 
după un hiatus sever, în condițiile unei reveniri la normalitatea pe care ne-o dorim 
cu toții după epidemia care a afectat întreaga planetă. Teatrul a continuat să spere și 
să lupte pentru supraviețuire și pentru o atitudine pozitivă în fața dezastrului care se 
profila amenințător. Am reușit inclusiv în 2020, când totul era sub teroarea cuvântului 
negru „lockdown”, să ținem o ediție Shakespeare online. Istoricul, prestigiul și arhiva 
noastră uriașă ne obligau. 

Ediția din acest an poate fi un eveniment al teatrului regăsit în datele lui sărbătorești. 
Actorii își recapătă suflul și pofta de joc, iar publicul este invitat să uite de grijile 
apăsătoare ale zilei, în ciuda grozăviilor unui război care zdruncină civilizația europeană. 
Teatrul înseamnă magie, vrajă, cât și luciditate. Să ne bucurăm de pacea și liniștea pe 
care el o aduce printre oameni.

Alexandru Boureanu
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Primarul Municipiului Craiova Craiova’s Mayor

Welcome to Craiova, capital of Oltenia! 

Craiova has the honor to host a landmark event not only for our city, but also for the 
universal culture: the International Shakespeare Festival.

Every two years, famous artists and directors from every continent turn Craiova into the 
world capital of theatre and culture. It is a celebration of the spirit, which has become 
a brand for our city. And this year’s edition, with dozens of events that enliven and 
highlight our city, will manage to make people feel, more than ever, that the festival 
belongs to them, to the whole community. 

Craiova City Hall is the main partner of the Shakespeare Festival and the Marin Sorescu 
National Theatre. In the 10 days full of spectacular events, we hope that the guests from 
all over the world will have the time for a walk in the most beautiful parks in Romania 
- Nicolae Romanescu Park and the Botanical Garden - , a visit to the Jean Mihail Art 
Museum, where the works of Constantin Brâncuși are exhibited, or a stroll into Craiova’s 
aristocratic Old Centre. Craiova, a Latin spirit, definitely remains in the soul of its guests 
for the warm feelings and hospitality of its inhabitants. 

Discover Craiova and you will definitely want to come back! We look forward to 
welcoming you!

Bine ați venit la Craiova, capitala Olteniei! 

Craiova are onoarea să fie și în acest an gazda unui eveniment-reper nu doar pentru 
orașul nostru, ci și pentru cultura universală: Festivalul Internațional Shakespeare. 

Din doi în doi ani, artiști și regizori renumiți de pe toate continentele transformă Craiova 
în capitala mondială a teatrului și a culturii. Este o sărbătoare a spiritului, care a devenit 
un brand pentru municipiul nostru. Iar ediția din acest an, cu zeci de evenimente ce 
însuflețesc și ne pun în valoare orașul, va reuşi să îi facă pe oameni să simtă, mai mult ca 
oricând, că festivalul este al lor, al întregii comunități. 

Primăria Craiova este, și la această ediție din 2022, prinicipalul partener al Festivalului 
Shakespeare și al Teatrului Național Marin Sorescu. In cele 10 zile pline de evenimente 
spectaculoase, sperăm ca invitații veniți din toate colțurile lumii să aibă timp de o 
plimbare în cele mai frumoase parcuri din România – Parcul Nicolae Romanescu și 
Grădina Botanică, de o vizită la Muzeul de Artă Jean Mihail unde sunt expuse lucrările 
lui Constantin Brâncuși sau de o incursiune în atmosfera aristocratică a Craiovei din 
Centrul Vechi. Spirit latin, Craiova rămâne definitiv în sufletul oaspeților și pentru trăirea 
pasională și ospitalitatea caracteristică a locuitorilor săi. 

Descoperiți Craiova și, cu siguranță, veți dori să reveniți! Noi vă așteptăm cu drag!

Lia Olguța Vasilescu

ENRO



Ministrul Culturii Minister of Culture

”Marin Sorescu” National Theatre, Craiova and the Shakespeare Foundation show us, 
one more time, that where there is a will, there is a way: the International Shakespeare 
Festival has reached its 13th edition. From today on, Craiova becomes the centre of the 
Romanian cultural world, the place where every theatre lover wants to be present so 
that they can attend at least one of the one hundred events prepared for us.
 
We are invited this year to a theatrical feast, an edition that includes performances 
staged by prestigious international directors, to be presented on the Craiovan stage. 
The International Shakespeare Festival is a celebration of the spirit, one of the major 
cultural events of Romania, which I would like us to continue to support and to which I 
invite you to participate. 
 
I would like to congratulate the organizers for the festival programme which is intended to 
reach a wider audience who can choose this way from theatre shows, and performances, 
to VR theatre shows, and for the fact that they never cease to bring us excellence. 

For many more editions!!

Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova și Fundația Shakespeare ne arată încă o 
dată că, acolo unde există voință, se va găsi o cale: Festivalul Internațional Shakespeare 
a ajuns la cea de a XIII-a ediție. Craiova devine, începând de astăzi, centrul lumii culturale 
românești, locul în care orice iubitor de teatru își dorește să se afle pentru a putea lua 
parte la cel puțin unul din cele 100 de evenimente pregătite pentru noi.

Anul acesta suntem invitați la un regal teatral, o ediție care include spectacole realizate 
de regizori internaționali de prestigiu, montate pe scena craioveană. Festivalul 
Internațional Shakespeare este o sărbătoare a spiritului, unul dintre evenimentele 
culturale majore ale României, pe care îmi doresc să continuăm să îl susținem și la care 
vă invit să luați parte.

Felicit organizatorii pentru programul gândit astfel încât să ajungă la un public cât mai 
vast, care poate alege de la spectacole de teatru, performance-uri până la spectacole de 
teatru VR, și pentru că nu se opresc din a ne aduce excelența.

La cât mai multe ediții!

Lucian Romașcanu
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Președintele Consiliului Județean Dolj President of the Dolj County Council

This year’s edition of the International Shakespeare Festival offers me the opportunity to 
congratulate the “Marin Sorescu” National Theatre’s team for ensuring the permanence 
and success of a cultural phenomenon that reaches every meridian, representing an 
exceptional brand for our community.
 
We are grateful to master Emil Boroghină for having had the vision to initiate an event 
through which he connected Craiova to the great theatres of the world, and we, the 
audiences, were thus able to witness unique reinterpretations of Shakespeare’s work. 
This year, the festival atmosphere will be even more intense as, by placing alternative 
scenes throughout the city, Craiova becomes a scene in itself, revealing itself as a space 
for multicultural effervescence both to its residents and to the visitors.

Therefore, I warmly welcome the guests and encourage them to get caught up in the 
innovative act that theatre groups from the country and abroad are proposing to fully 
experience the Shakespearean universe. At the same time, I want to assure the audience 
and the organizers that the institution I represent, Dolj County Council, will remain a 
receptive and involved partner in guaranteeing the permanence of this reference event 
for new approaches in the dramatic art.

Ediția de anul acesta a Festivalului Internațional Shakespeare îmi oferă prilejul de 
a felicita echipa Teatrului Național „Marin Sorescu“ din Craiova pentru că asigură 
perenitatea și reușita unui fenomen cultural care atinge toate meridianele, constituind 
un brand de excepție pentru comunitatea noastră.

Îi suntem recunoscători maestrului Emil Boroghină pentru că a avut viziunea să inițieze 
un eveniment prin care a conectat Bănia la marile teatre ale lumii, iar noi, spectatorii, am 
putut astfel să fim martorii unor reinterpretări inedite ale operei lui Shakespeare. Anul 
acesta, atmosfera de festival va fi cu atât mai intensă cu cât, prin plasarea unor scene 
alternative în tot orașul, Craiova devine o scenă în sine, dezvăluindu-se locuitorilor și 
vizitatorilor ca spațiu al efervescenței multiculturale. 

Le urez, așadar, un călduros bun venit oaspeților și îi încurajez să se lase prinși în 
jocul inovator pe care îl propun trupele de teatru din țară și de peste hotare pentru 
a experimenta pe deplin universul shakespearean. Totodată, vreau să asigur publicul 
și organizatorii că instituția pe care o reprezint, Consiliul Județean Dolj, va rămâne un 
partener receptiv și implicat în a garanta trăinicia acestui eveniment de referință pentru 
noile abordări în arta dramatică. 

Cosmin Vasile

ENRO



Performing Shakespeare
887 .............................................................................................................................14

Much Ado and All That Jazz ............................................................................18

Doamnele Lui Shakespeare ............................................................................ 20

A Douăsprezecea Noapte ................................................................................ 22

Concert Klangphonics .......................................................................................24

LUMEA-I UN TEATRU, NOI SUNTEM ACTORII ........................................... 26

ANATOMII ALE DORINȚEI  

după Othello, Macbeth şi Julius Caesar de W. Shakespeare .............. 28

Furtuna ................................................................................................................... 30

Visul unei nopți de vară .....................................................................................32

Shakespeare’s Fool ............................................................................................. 34

Romeo & Julieta – non verbal ........................................................................ 36

A Poor Player ........................................................................................................ 38

Pericle / Pericle pentru persoane cu autism și familiile acestora ..... 40

Othello .....................................................................................................................42

Kill Will ..................................................................................................................... 44

On the Move ......................................................................................................... 46

Îmblânzirea scorpiei_MyKate. Petruchio s-a catarinizat! .................... 48

MACBETT ............................................................................................................... 50

SHAKESPEAREOLOGY ........................................................................................52

RICHARD III ............................................................................................................ 54

Romeo and Juliet and Other Catastrophic Love Affairs ...................... 56

HAMLET de William Shakespeare ................................................................ 58

Shakespeare – Sunet Și Cuvânt ..................................................................... 60

MACBETH după William Shakespeare ........................................................ 62

FURTUNA de William Shakespeare .............................................................. 64

Tiger Lillies Joacă Hamlet ................................................................................ 66

Richard al III-lea ................................................................................................... 68

Ophelia ....................................................................................................................70



887 .............................................................................................................................15

Much Ado and All That Jazz ............................................................................19

Ladies of Shakespeare .......................................................................................21

The Twelfth Night ............................................................................................... 23

Concert Klangphonics ...................................................................................... 25

THE WORLD IS A THEATER, WE ARE MERE ACTORS ...............................27

ANATOMIES OF DESIRE 

after Othello, Macbeth and  Julius Caesar by W. Shakespeare ......... 29

The Tempest ..........................................................................................................31

A Midsummer Night’s Dream .........................................................................33

Shakespeare’s Fool ..............................................................................................35

Romeo & Julieta – non verbal .........................................................................37

A Poor Player .........................................................................................................39

Pericles / Pericles for autistic individuals and their families ................41

Othello .....................................................................................................................43

Kill Will ..................................................................................................................... 45

On the Move ..........................................................................................................47

The Taming of The Shew_MyKate. Petruchio is Katefied! .................. 49

MACBETT ................................................................................................................51

SHAKESPEAREOLOGY ........................................................................................53

RICHARD III .............................................................................................................55

Romeo and Juliet and Other Catastrophic Love Affairs .......................57

HAMLET by William Shakespeare ..................................................................59

Shakespeare – Word and Sonnet ..................................................................61

MACBETH after William Shakespeare ......................................................... 63

THE TEMPEST by William Shakespeare ...................................................... 65

The Tiger Lillies perform Hamlet ...................................................................67

Richard III ................................................................................................................ 69

Ophelia ....................................................................................................................71



14

A M E R I C A  D E  N O R D

887
Spectacol prezentat de Ex Machina / Robert Lepage, Quebec, Canada

Scris, creat, regizat și interpretat de: Robert Lepage
Traducere în engleză: Louisa Blair
Director de creație: Steve Blanchet
Dramaturg: Peder Bjurman
Asistent regizor: Adèle Saint-Amand
Compozitor și designer sunet: Jean-Sébastien Côté
Inginer lumini: Laurent Routhier
Inginer vizual: Félix Fradet-Faguy
Asistent scenograf: Sylvain Décarie
Asistent design accesorii: Ariane Sauvé
Asistent designer costume: Jeanne Lapierre
Manager producție: Marie-Pierre Gagné
Asistent producție: Véronique St-Jacques
Regizor tehnic: Paul Bourque
Manager de turneu: Marylise Gagnon
Regizor tehnic - turneu: Jeanne Gosselin
Manager de scenă: Nadia Bélanger
Manager de sunet: Olivier Marcil
Manager lumini: Renaud Pettigrew
Manager video: Stanislas Élie
Manager costume și accesorii: Virginie Leclerc
Mașinist Șef: Olivier Bourque
Multimedia: Nicolas Dostie
Consultanți tehnici: Catherine Guay, Tobie Horswill
Consultant actorie - proces creartiv: Reda Guerinik
Decoruri: Astuce Décors

Text adițional:
Speak White, poem © Michèle Lalonde 1968, inclus cu 
permisiunea lui Michèle Lalonde.
Poemul lui Michèle Lalonde este un răspuns direct și 
dramatic la faimosul slogan Speak White, utilizat în 
trecut pe plantațiile Nord Americane pentru a ordona 
sclavilor să folosească numai limba stăpânilor lor albi. 
Aceeași expresie a fost folosită mai târziu pentru a-i 
îndemna pe canadienii vorbitori de franceză de a vorbi 

doar în engleză cu scopul de a le aminti de propria 
inferioritate și poziție subordonată.

Muzică adițională:
Mer Morte (Jean-Guy Cossette, Gilles Morissette) Éditions 
Densta și Macadam Cow-Girl -Interpretate de Arthur et les 
Jaguars, utilizat cu permisiunea  Disques Mérite
Bang Bang (My baby shot me down) compus de Sonny 
Bono ©Cotillon Music Inc și Chris-Marc, Interpretat de Nancy 
Sinatra, utilizat cu permisiunea  Boots Enterprises Inc.
Bang Bang (My baby shot me down) compus de Sonny 
Bono ©Cotillon Music Inc și Chris-Marc Music, Interpretat 
de Claire Lepage, utilizat cu permisiunea  Disques Mérite
Mood Indigo (Edward Kennedy Ellington, Irving Mills, 
Albany Bigard) Interpretat de Henry Mancini și Orchestra ℗ 
1960, utilizat cu permisiunea SONY/ATV Music Publishing și 
Songwriters Guild of America for Indigo Mood
Leavin’ on your mind (Michael Webb Pierce, Wayne P 
Walker) Universal songs of Polygram Intl Inc - Interpretat 
de Patsy Cline, utilizat cu permisiunea Universal Music 
Publishing Canada

Nocturne no. 1 in C minor opus 48 (Frederic Chopin) 
Interpretat de Martin Gauthier
Menuet no. 2 (Jean-Sébastien Bach) - Aranjamente de 
Gabriel Thibaudeau - Interpretat de Gabriel Thibaudeau 
și Denis Chabot

Imagini adiționale:
Foto Donald Gordon (MSTC/CollectionCN:X-40842) utilizată 
cu permisiunea Canada Science and Technology Museum
Cucerirea Québecului la 13 Septembrie 1759 (Hervey 
Smyth 1797) Domeniu public
James Murray (artist necunoscut, 1770) Domeniu public
Portret al Generalului Major James Wolfe (1727-1759) 
atribuită lui Joseph Highmore,  Domeniu public
Extrase din filmul Hôtel-Château, utilizate cu 
permisiunea National Film Board of Canada
Extrase dintr-un reportaj Le Samedi de la matraque, 
utilizate cu permisiunea  Radio-Canada Archives
Imagini de la asasinatul lui John F. Kennedy de la 
Zapruder Film © 1967 (Reînnoit 1995) The Sixth Floor 
Museum at Dealey Plaza

©Erick Labbé
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N O R T H  A M E R I C A

887
A show presented by Ex Machina / Robert Lepage, Quebec, Canada

Written, designed, directed and performed by: 
Robert Lepage
English Translation: Louisa Blair
Creative Direction and Design: Steve Blanchet
Dramaturg: Peder Bjurman
Assistant Director: Adèle Saint-Amand
Composer and Sound Designer: Jean-Sébastien Côté
Lighting Designer: Laurent Routhier
Image Designer: Félix Fradet-Faguy
Associate Set Designer: Sylvain Décarie
Associate Properties Designer: Ariane Sauvé
Associate Costumes Designer: Jeanne Lapierre
Production Manager: Marie-Pierre Gagné
Production Assistant: Véronique St-Jacques
Technical Director: Paul Bourque
Tour Manager: Marylise Gagnon
Technical Director - Touring: Jeanne Gosselin
Stage Manager: Nadia Bélanger
Sound Manager: Olivier Marcil
Lighting Manager: Renaud Pettigrew
Video Manager: Stanislas Élie
Costumes & Properties Manager: Virginie Leclerc
Head Stagehand: Olivier Bourque
Multimedia Integration : Nicolas Dostie
Technical Consultants: Catherine Guay, Tobie Horswill
Acting Consultant - Creative Process: Reda Guerinik
Set building: Astuce Décors
Director’s Agent: Lynda Beaulieu

Additional poem:
Speak White, poem © Michèle Lalonde 1968, used with 
permission of Michèle Lalonde.
Michèle Lalonde’s poem is a dramatic direct response to 
the famous Speak White slogan, formerly used on North 
American plantations to command slaves to speak at all 
times the language of their white masters. This same 

expression was later used to urge French-speaking 
Canadians to speak English and remind them of their 
inferiority or subordinate position.

Additional music:
Mer Morte (Jean-Guy Cossette, Gilles Morissette) Éditions 
Densta and Macadam Cow-Girl - Performed by Arthur et 
les Jaguars, used with permission of Disques Mérite
Bang Bang (My baby shot me down)Written by Sonny 
Bono ©Cotillon Music Inc and Chris-Marc Music 
Performed by Nancy Sinatra, used with permission of 
Boots Enterprises Inc.
Bang Bang (My baby shot me down)Written by Sonny 
Bono ©Cotillon Music Inc and Chris-Marc Music 
Performed by Claire Lepage, used with permission of 
Disques Mérite
Mood Indigo (Edward Kennedy Ellington, Irving Mills, 
Albany Bigard) Performed by Henry Mancini and his 
Orchestra ℗ 1960, used with permision of SONY/ATV 
Music Publishing and Songwriters Guild of America for 
Indigo Mood

Leavin’ on your mind (Michael Webb Pierce, Wayne P 
Walker) Universal songs of Polygram Intl Inc - Performed 
by Patsy Cline, used with permission of Universal Music 
Publishing Canada
Nocturne no. 1 in C minor opus 48 (Frederic Chopin) 
Performed by Martin Gauthier
Menuet no. 2 (Jean-Sébastien Bach) - Arrangements by 
Gabriel Thibaudeau - Performed by Gabriel Thibaudeau 
and Denis Chabot

Additional images
Photo Donald Gordon (MSTC/CollectionCN:X-40842) 
used with permission of the Canada Science and 
Technology Museum
View of the taking of Québec on 13th September 1759 
(Hervey Smyth 1797) Public domain
James Murray (unknown artist, 1770) Public domain
Portrait of Major-General James Wolfe (1727-1759) 
Attributed to Joseph Highmore Public domain
Excerpts from the film Hôtel-Château, used with 
permission of the National Film Board of Canada

©Erick Labbé
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O producție Ex Machina subvenționată de Arts and Culture Program al TORONTO 2015 
Pan Am and Parapan Am Games

În co-producție cu:
Le lieu unique, Nantes  |  La Comète - Scène nationale de Châlons-en-Champagne  
|  Edinburgh International Festival  |  Århus Festuge  |  Théâtre de la Ville, Paris  |  
Festival d’Automne à Paris  |  Romaeuropa Festival 2015  |  Bonlieu Scène nationale 
Annecy  |  Ysarca Art Promotions - Pilar de Yzaguirre  |  Célestins, Théâtre de Lyon  |  
SFU Woodward’s Cultural Programs, on the occasion of Simon Fraser University’s 50th 
Anniversary, Vancouver  |  Le Théâtre français / English Theatre - Ottawa National Arts 
Centre  |  Le Théâtre du Nouveau Monde, Montreal  |  Tokyo Metropolitan Theatre  |  
Théâtre du Trident, Quebec City  |  La Coursive - Scène nationale La Rochelle  |  Canadian 
Stage,  Toronto  |  Le Volcan-scène nationale du Havre  |  The Brooklyn Academy of 
Music, New York  |  The Bergen International Festival  |  The Barbican, London  |  Holland 
Festival, Amsterdam  |  Chekhov International Theatre Festival, Moscow  |  Les Théâtres 
de la Ville de Luxembourg  |  La Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale  |  
Onassis Cultural Centre - Athens  |  Théâtre de Liège  |  Walker Art Center, Minneapolis  |  
Cal Performances, Berkeley  |  Performas Produções, São Paulo  |  National Performing 
Arts Center, Kaohsiung  |  Royal Manitoba Theatre Centre, Winnipeg  |  Hong Kong Arts 
Festival  |  LG Arts Center, Seoul  |  Le Diamant, Quebec City  |  Theatre Royal Plymouth  |  
DIVADLO - International Theatre Festival, Pilsen  |  Schaubühne Berlin  |  Fundația Teatrul 
Național “Marin Sorescu”, Craiova

Producător pentru Ex Machina: Michel Bernatchez assisté de Vanessa Landry-Claverie
Producător asociat - Europa, Japonia: Epidemic (Richard Castelli asistat de Florence 
Berthaud)
Producător asociat - America, Asia (cu excepția Japoniei), Australia, Noua 
Zeelandă: Menno Plukker Theatre Agent (Menno Plukker, asistat de Magdalena 
Marszalek și Isaïe Richard )

Sinopsis:
887 este o călătorie pe tărâmul memoriei. Robert Lepage se avântă în adâncimile 
memoriei sale și chestionează relevanța anumitor amintiri. De ce păstrăm cu noi 
informații fără valoare, dar alte lucruri importante se pierd?
Cum funcționează memoria? Care sunt mecanismele sale? Cum rezonează memoria 
personală în cea colectivă?
887 se apleacă asupra anumitor puncte comemorative (nume de parcuri, străzi, 
monumente) și repere istorice din jurul nostru pe care nu le mai observăm. Implicit, se 
concentrează pe uitare, inconștient, și această memorie care se șterge cu timpul și ale 
cărei limite sunt compensate de multitudinea de date și memorii virtuale.
Toate aceste întrebări sunt distilate într-o poveste ce dezvăluie suferința unui actor care 
trebuie să-și amintească nu numai textul și trecutul său, ci și realitatea istorică și socială 
care i-au format identitatea.

Despre companie:
Condusă de regizorul Robert Lepage, Ex Machina creează, produce și diseminează 
opere de artă multidisciplinare, cel mai adesea din zona teatrului.
Compania reunește creatori din diverse domenii de activitate și oferă o gamă largă 
de producții artistice: piese originale scrise și interpretate solo sau în colectiv,  piese 
bazate pe texte existente, producții în varii discipline (dans, muzică, muzeologie) care 
se întrepătrund cu teatrul, opera și producțiile multimedia și care includ cu precădere o 
dimensiune tehnologică. Ex Machina își dezvoltă majoritatea spectacolelor în Quebec, 
le susține în mod constant în Quebec, Canada, dar și în Americi, Europa, Asia și Oceania.
The company brings together creators from several fields of activity and offers a broad range 
of artistic production: original plays written and performed solo or collectively, plays based 
on existing texts, productions in which various disciplines (dance, music, museology) mingle 
with theater, operas and multimedia productions featuring a predominantly technological 
dimension. Ex Machina mainly develops its shows in the city of Quebec, then presents them 
abundantly in Quebec, Canada and elsewhere in the Americas, Europe, Asia and Oceania. 

Biografie regizor:
Robert Lepage este în același timp actor, regizor, dramaturg și scenograf. Apreciat 
de critici din întreaga lume, operele sale contemporane și inedite transcend granițele 
și împing granițele oricăror standarde de text scenic, cu precădere prin utilizarea de 
tehnologii emergente.
Se înscrie la Conservatoire d’art dramatique de Québec în 1975. După un internship cu 
Alain Knapp la Paris în 1978, se întoarce în orașul natal, unde dezvoltă versatilitatea 
artistică pentru care este recunoscut în prezent.
În 1994 fondează Ex Machina, o companie de creație multidisciplinară al cărei director 
artistic este.
Printre cele mai semnificative opere ale sale: The Seven Streams of the River Ota și Trilogia 
Dragonilor; operele Blestemul lui Faust și Inelul Nibelungilor de Wagner; operele multimedia 
Moara de Imagini și Biblioteca în Noapte; spectacolele Peter Gabriel - The Secret World Tour 
și The Growing Up Tour; iar cu Cirque du Soleil, spectacolele KA și TOTEM.

Durata spectacolului: 2 ore (fără pauză)

Ex Machina este subvenționată de Canada Council for the Arts,  Conseil des arts et des 
lettres du Québec și de orașul Quebec.

Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova - Sala „Amza Pellea”
Joi, 19 mai, ora 19:00
Vineri, 20 mai, ora 19:00

A M E R I C A  D E  N O R D
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“Marin Sorescu” National Theatre Craiova - “Amza Pellea” Hall
Thursday, 19 May, 7pm
Friday, 20 May, 7pm

Excerpts from a film report Le Samedi de la matraque, used with permission of  Radio-
Canada Archives
Images of the assassination of John F. Kennedy from Zapruder Film © 1967 (Renewed 
1995) The Sixth Floor Museum at Dealey Plaza

An Ex Machina production, commissioned by the Arts and Culture Program of the 
TORONTO 2015 Pan Am and Parapan Am Games

In co-production with
Le lieu unique, Nantes  |  La Comète - Scène nationale de Châlons-en-Champagne  
|  Edinburgh International Festival  |  Århus Festuge  |  Théâtre de la Ville, Paris  |  
Festival d’Automne à Paris  |  Romaeuropa Festival 2015  |  Bonlieu Scène nationale 
Annecy  |  Ysarca Art Promotions - Pilar de Yzaguirre  |  Célestins, Théâtre de Lyon  |  
SFU Woodward’s Cultural Programs, on the occasion of Simon Fraser University’s 50th 
Anniversary, Vancouver  |  Le Théâtre français / English Theatre - Ottawa National Arts 
Centre  |  Le Théâtre du Nouveau Monde, Montreal  |  Tokyo Metropolitan Theatre  |  
Théâtre du Trident, Quebec City  |  La Coursive - Scène nationale La Rochelle  |  Canadian 
Stage,  Toronto  |  Le Volcan-scène nationale du Havre  |  The Brooklyn Academy of 
Music, New York  |  The Bergen International Festival  |  The Barbican, London  |  Holland 
Festival, Amsterdam  |  Chekhov International Theatre Festival, Moscow  |  Les Théâtres 
de la Ville de Luxembourg  |  La Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale  |  
Onassis Cultural Centre - Athens  |  Théâtre de Liège  |  Walker Art Center, Minneapolis  |  
Cal Performances, Berkeley  |  Performas Produções, São Paulo  |  National Performing 
Arts Center, Kaohsiung  |  Royal Manitoba Theatre Centre, Winnipeg  |  Hong Kong Arts 
Festival  |  LG Arts Center, Seoul  |  Le Diamant, Quebec City  |  Theatre Royal Plymouth  |  
DIVADLO - International Theatre Festival, Pilsen  |  Schaubühne Berlin  |  «Marin Sorescu» 
National Theatre and Shakespeare Foundation, Craiova

Producer for Ex Machina: Michel Bernatchez assisté de Vanessa Landry-Claverie
Associate Production - Europe, Japan: Epidemic (Richard Castelli assisté de 
Florence Berthaud)
Associate Production - The Americas, Asia (except Japan), Australia, New 
Zealand: Menno Plukker Theatre Agent (Menno Plukker, assisté de Magdalena 
Marszalek et Isaïe Richard )

Synopsis:
887 is a journey into the realm of memory. Robert Lepage plunges into the depths of 
his memory and questions the relevance of certain recollections. Why does meaningless 
information stick with us, but other more useful information falls away?
How does memory work? What are its underlying mechanisms? How does a personal 
memory resonate within the collective memory?
887 considers various commemorative markers (names of parks, streets, monuments) 
and the historical heritage around us that we no longer notice. Consequently, it also 

focuses on oblivion, the unconscious, and this memory that fades over time and whose 
limits are compensated for by mountains of data and virtual memory. 
All of these questions are distilled into a story that reveals the suffering of an actor who 
must remember not only his text, but also his past, as well as the historical and social 
reality that has shaped his identity.

About the company: 
Led by artistic director Robert Lepage, Ex Machina creates, produces and 
disseminates multidisciplinary artistic works, most often theatrical.
The company brings together creators from several fields of activity and offers a broad 
range of artistic production: original plays written and performed solo or collectively, 
plays based on existing texts, productions in which various disciplines (dance, music, 
museology) mingle with theater, operas and multimedia productions featuring a 
predominantly technological dimension. Ex Machina mainly develops its shows in the 
city of Quebec, then presents them abundantly in Quebec, Canada and elsewhere in the 
Americas, Europe, Asia and Oceania. 

Biography of the director:
Robert Lepage is all at once an actor, a director, a playwright and a stage director. 
Hailed by international critics, his original, contemporary and unusual works, transcend 
borders and challenge the standards of scenic writing, particularly through the use of 
new technologies.
He enrolls at the Conservatoire d’art dramatique de Québec in 1975. After an internship 
with Alain Knapp in Paris in 1978, he returns to his hometown, where he develops the 
artistic versatility for which he is known.
In 1994, he founds Ex Machina, a multidisciplinary creation company of which he is 
the artistic director.
His most significant works include, The Seven Streams of the River Ota and The Dragons’ 
Trilogy; The Far Side of the Moon and 887; the operas, The Damnation of Faust and 
Wagner’s Der Ring des Nibelungen cycle; his multimedia works, The Image Mill and The 
Library at Night; Peter Gabriel’s shows, The Secret World Tour and The Growing Up Tour; 
and with Cirque du Soleil, KÀ and TOTEM.

Running time of the performance: 2 hours, no intermission

Ex Machina is funded by the Canada Council for the Arts, the Conseil des arts et des 
lettres du Québec and the City of Quebec.

N O R T H  A M E R I C A
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Much Ado and All That Jazz
Concert susținut de Romeo & Julia  Kören, Stockholm, Suedia

Regizor: Benoît Malmberg

Sinopsis:
Jazz la lăută, Shakespeare în frac - de ce nu? Iubirea atemporală, curtarea și ciorovăiala 
sunt în centrul atenției în această dramă muzicală în care piese clasice ale secolului XX 
și citate nemuritoare din secolul al XVI-lea se întâlnesc și tânjesc unele după celelalte 
într-un duet delicat. Dialoguri din piesele Mult zgomot pentru nimic, Visul unei nopți de 
vară, Cum vă place, A douăsprezecea noapte și Romeo și Julieta. Muzică din repertoriul 
unor giganți precum Ella Fitzgerald și Louis Armstrong, Chet Baker și Marilyn Monroe, 
într-un aranjament pentru lăuta renascentistă.

Despre companie:
Într-o lume a concertelor de cor, Romeo și Julia Kören și-au forjat propria nișă creând concerte 
teatrale ce sunt o desfătare pentru privire și auz. Drama, muzica și coregrafia fuzionează 
pentru a da naștere unei experiențe jucăușe, expresive și care transcende genurile.
Performance-ul inedit al lui Romeo și Julia Kören a fost aclamat  de audiențe și critică 
din întreaga lume în ultimii 30 de ani. Turneele au purtat ansamblul în peste 35 de țări 
precum China, SUA, Chile, Croația, Italia, Japonia, Kosovo, Islanda sau Tibet. Printre 
locațiile spectaculoase în care au performant se numără NCPA în Beijing, Teatro del 
Lago în Frutillar, Rector’s Palace în Dubrovnik, și Sanssouci în Potsdam. Ansamblul 
a performat adesea în fața Familiei Regale a Suediei și la Banchetul Premiilor Nobel. 
Membrii ansamblului sunt cu toții performeri desăvârșiți - muzicieni, actori, cântăreți 
și dansatori, talentele acestora se reunesc pentru a crea concerte unice cu muzică 
extraordinară, teatru, romanță și comedie.

Despre regizor:
Regizorul Benoît Malmberg  a fondat compania în 1991 și a continuat să dezvolte 
expresivitatea artistică a lui Romeo și Julia Kören prin reinterpretarea muzicii 
tradiționale. Vocalist de pregătire clasică, a fost angajat al Royal Dramatic Theater 
din Stockholm la mijlocul anilor 80 și a făcut parte din numeroase producții regizate 
de Ingmar Bergman. În timpul unei montări a piesei Romeo și Julieta, dl. Malmberg a 
introdus în premieră interpretarea de muzică renascentistă live pe o scenă - și astfel 
a luat naștere duo-ul Romeo și Julia Kören. De-a lungul vremii, regizorul a dezvoltat 
expresivitatea muzicală originală a companiei, aducând cântece din trecut direct în 
inimile ascultătorilor de azi.

Distribuție: 
Malin Sternbrink, 
Niklas Atterhall

Scenografie: (Benoît Malmberg) - touring without set
Costume: Malin Sternbrink
Aranjament muzical: Niklas Atterhall

Durata spectacolului:  60 min (fără pauză)

Grădina Botanică – Intrarea Principală - Vineri, 20 mai, ora 20:30

Parcul Nicolae Romanescu – Foișor Casa Bibescu - Sâmbătă 21 mai, ora 20:00

©Joacim Bergström
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Much Ado and All That Jazz
A concert presented by Romeo & Julia Kören, Stockholm, Sweden

Artistic Director: Benoît Malmberg

Synopsis:
Jazz on a lute, Shakespeare in a tux - why not? Timeless love, courtship and bickering 
are center stage in this musical drama where evergreens from the 20th century and 
immortal quotes from the 16th century meet and reach for each other in a delicate duet. 
Dialogues from William Shakespeare’s Much ado about nothing, A Midsummer night’s 
dream,  As you like it, Twelfth night and Romeo & Juliet. Music from the repertoire of 
Ella Fitzgerald &Louis Armstrong, Chet Baker and Marilyn Monroe, in arrangements for 
renaissance lute. 

About the company:
In the world of choir concerts, Romeo & Julia Kören has carved out their own niche 
creating unique dramatized concerts as much for the eyes as for the ears. Drama, music 
and choreography are fused into an expressive, playful, genre-transcending experience.
Romeo & Julia Kören’s significant way of performing has been acclaimed by audiences and 
critics alike all around the world for thirty years. Tours have brought the ensemble to more 
than 35 countries including China, USA, Chile, Russia, Croatia, Italy, Japan, Kosovo,  Iceland 
and Tibet. Among the vast number of spectacular venues visited are the NCPA in Beijing, 
Teatro del Lago in Frutillar, the Rector’s Palace in Dubrovnik, and Sanssouci in Potsdam. The 
ensemble has frequently performed at celebrations for the Swedish Royal Family, and at 
the Nobel Prize Banquet. The members of the ensemble are all accomplished performers 
in their own right. Musicians, actors, singers and dancers, their joint talents blend to create 
unique concerts filled with spectacular music, drama, romance and comedy.

About the director:
Artistic director Benoît Malmberg founded the company in 1991 and is constantly 
developing Romeo & Julia Kören’s artistic expression challenging the way this music 
traditionally is performed. A classical singer, he was employed at the Royal Dramatic 
Theatre in Stockholm in the mid 1980s and took part in many productions directed by 
Ingmar Bergman. During a production of Romeo & Juliet Mr Malmberg initiated that 
renaissance music be sung live on stage during the play and the Romeo & Julia Kören 
was born. Through the years he has developed the company’s significant musical 
expression, making songs from the past find their way straight to the hearts of listeners 
of this day.

Cast: 
Malin Sternbrink, 
Niklas Atterhall

Set designer: (Benoît Malmberg) - touring without set
Costume designer: Malin Sternbrink
Musical arrangements: Niklas Atterhall

Performance duration:  60 min (no intermission)

Botanical Garden - Friday, 20 May, 8:30pm

Nicolae Romanescu Park - Saturday 21 May, 8pm

©Joacim Bergström
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Doamnele lui Shakespeare
Spectacol prezentat de Departamentul de Arte și Media al Universității din Craiova în colaborare cu 

Teatru Național „Marin Sorescu” Craiova

Regia artistică:  Alexandru BOUREANU

Distribuţia:
Adelina Galiceanu – DESDEMONA (Othello), Alex Geicu – 
DOAMNA BRUNA (Sonete), Andrada Zuică – ROSALINDA (Cum 
vă place), Cătălin Blendea- REGINA ELIZABETH I, Corina Oprea 
– CLEOPATRA  (Antoniu si Cleopatra), Diana Petec – TITANIA 
(Visul unei nopți de vară), Gabi Oprescu – DOAMNA PAGE 
(Nevestele vesele din Windsor), Iarina Zidaru – JULIETA (Romeo 
si Julieta), Jade Baecke – VIOLA ( A douăsprezecea noapte), 
Karyna Florița – KATARINA (Îmblânzirea scorpiei), Maria Popa 
–, DOAMNA FORD (Nevestele vesele din Windsor), Nadine Urs 
– LADY MACBETH (Macbeth), Razvan Rusan/ Razvan Săbiescu 
– SHAKESPEARE , Renaud Lupovici – ACTOR, Vera Moisenco 
– OFELIA ( Hamlet), Vlad Burdușel- BUFONUL, Zoe Lequertier – 
OLIVIA (A douăsprezecea noapte)

Decorul: Alexandru BOUREANU
Costumele: Lia DOGARU
Asistență creativă: Cătălina VÎNĂTORU & Petrișor DIAMANTU
Pregătire actori/monoloage: Raluca PĂUN

Despre teatru:
Cu o istorie de peste 170 de ani, premiat de-a lungul timpului 
pe toate meridianele lumii, Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din 
Craiova este prezent în rândul marilor teatre internaționale, alături 
de care a participat la cele mai importante festivaluri. Membru al 
Convenţiei Teatrale Europene (CTE) din anul 1995, Teatrul Naţional 
Craiova este primul teatru dintr-o ţară din Europa Centrală şi de 
Răsărit care intră în componenţa acestei asociaţii internaţionale 
de breaslă. Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova este o 
instituţie de cultură finanțată de Ministerul Culturii.

Sinopsis
Spectacolul Ladies of Shakespeare este o invitație imaginativă 

țesută în jurul operelor bardului, tratată ca un atelier de creație. 
Premisa de joc pleacă de la discuția Reginei Elisabeth I cu William 
Shakespeare, căruia îi comandă un nou text de teatru, original, 
cu o distribuție exclusiv feminină. Asistăm la un workshop 
inspirativ. Pentru a-și susține originalitatea, Shakespeare 
apelează la cele mai puternice tipare feminine din textele sale, 
pe care le solicită să expună esență din povestea în care apar.
Actorii, studenți și masteranzi ai Departamentului de Arte și 
Media, Universitatea din Craiova,  au răspuns provocării lansate 
de Alexandru Boureanu și construiesc momente inedite ce vor 
prinde viață sub forma unui spectacol de teatru de stradă.

Biografie regizor
Alexandru BOUREANU este absolvent al Universităţii de Artă 
Teatrală şi Cinematografică “I. L. Caragiale” din Bucureşti, are 
Studii aprofundate în domeniul Estetica şi teoria teatrului (2003) 
şi Master în Regia spectacolului (2008).
Graţie unei alte burse oferite de Guvernul Francez, în anul 
2005/2006 realizează un stagiu la Maison des Cultures du Monde 
şi la Theatre de la Tempete la Cartoucherie, în Paris. În toamna 
lui 2006 obţine diploma de Master 2 – PRO “Les ingenieries des 
echanges interculturels” la Universite Sorbonne III.
Doctoratul în domeniul Ştiinţe economice – Management, la 
Academia de Studii Economice din Bucureşti este confirmat 
în ianuarie 2009 și un al doilea doctorat în domeniul Teatru și 
artele spectacolului la Universitatea de Arte din Iași în 2013.
În prezent este prof. univ dr. habil. la Universitatea din Craiova 
– cursurile de Arta actorului și Management cultural. A montat 
în jur de 30 de spectacole ale unor dramaturgi contemporani 
precum Gilles Granuillet, Matei Vişniec, Michelle Lowe, Laurent 
Baffie, Alexandr Galin, Marine Auriole, Geo Iancu Călinescu, 
Eric-Emmanuel Schmitt dar şi cei consacraţi precum René de 
Obaldia, Leonid Zorin, Ion Creangă, I.L. Caragiale, Victor Eftimiu, 
Al. Kirițescu, Leonid Andreev, Jean Genet, Eugene Ionesco, 
Andre Roussin etc.

Durata spectacolului:  50 min

Parcare Electroputere Mall:
Vineri, 20 mai, ora 20:30
Cartier Rovine – Grădina Rovine:
Sâmbata, 21 mai, ora 20:30
Cartier Brazda lui Novac – Complexul Nou:
Duminică, 22 mai, ora 20:30
Cartier Craiovița Nouă – Bigul Nou:
Luni, 23 mai, ora 20:30
Cartier Cernele – Casa cu Cocoș:
Marți, 24 mai, ora 20:30
Cartier 1 Mai - Spitalul Clinic Județean de 
Urgență – Parcare Policlinică:
Miercuri, 25 mai, ora 20:30
Cartier Valea Roșie – Bigul Vechi:
Joi, 26 mai, ora 20:30
Cartier Romanești – Strada Târgului/Centrul 
Multifuncțional:
Joi, 26 mai, ora 20:30
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Ladies of Shakespeare
A show presented by the Arts & Media Department from the University of Craiova, in collaboration 

with “Marin Sorescu” National Theater of Craiova, Romania

Director:  Alexandru BOUREANU

Cast:
Adelina Galiceanu – DESDEMONA (Othello), Alex Geicu – 
THE DARK LADY (Sonnets), Andrada Zuică – ROSALIND (As 
You Like It), Cătălin Blendea- QUEEN ELIZABETH I, Corina 
Oprea – CLEOPATRA  (Antony and Cleopatra), Diana Petec 
– TITANIA (A Midsummer Night’s Dream), Gabi Oprescu – 
MISTRESS PAGE (The Merry Wives of Windsor), Iarina Zidaru 
– JULIET (Romeo and Juliet), Jade Baecke – VIOLA ( The 
Twelfth Night), Karyna Florița – KATARINA (The Taming of 
the Shrew), Maria Popa – MISTRESS FORD (A Midsummer 
Night’s Dream), Nadine Urs – LADY MACBETH (Macbeth), 
Razvan Rusan/ Razvan Săbiescu – SHAKESPEARE , Renaud 
Lupovici – AN ACTOR, Vera Moisenco – OPHELIA ( Hamlet), 
Vlad Burdușel – A FOOL, Zoe Lequertier – OLIVIA (The 
Twelfth Night)

Set Designer:  Alexandru BOUREANU
Costume Designer: Lia DOGARU
Creative Assistant: Cătălina VÎNĂTORU & Petrișor DIAMANTU
Actors training/monologues: Raluca PĂUN

About the theater:
With a history of over 170 years, and awarded on all meridians 
of the world over time, the “Marin Sorescu” National Theatre in 
Craiova is one of the major international theaters, with which 
it has participated in the most important festivals. A member 
of the European Theatre Convention (ETC) since 1995, the 
Craiova National Theater is the first theatre in a country in 
Central and Eastern Europe to be part of this international 
association. The “Marin Sorescu” National Theatre in Craiova is 
a cultural institution funded by the Ministry of Culture.

Synopsis
The performance of the Ladies of Shakespeare is an 
imaginative invitation woven around the Bard’s works, and 
treated as a creative workshop. The premise of the show starts 
from the discussion between the Queen Elizabeth I and William 
Shakespeare, to whom she commissions a new, original play 
with an exclusively female cast. We attend an inspirational 
workshop. To maintain his originality, Shakespeare appeals 
to the strongest female patterns in his texts, asking them to 
explain the essence of the story in which they appear. The 
actors are students at the Department of Arts and Media, 
University of Craiova, and they have responded to Alexandru 
Boureanu’s challenge to create unique moments coming to 
life in the form of a street theatre show.

Director’s biography
Alexandru BOUREANU graduated from UNATC Bucharest,  has 
advanced studies in the field of Aesthetics and Theory of Theatre 
(2003) and a Master in Directing (2008). Thanks to a scholarship 
offered by the French Government, in 2005/2006 he did an 
internship at the Maison des Cultures du Monde and at the 
Theatre de la Tempete la Cartoucherie, in Paris. In the autumn of 
2006 he obtained the Master 2 - PRO diploma “Les ingenieries 
des exchanges interculturels” at Sorbonne III University. The 
doctorate in the field of Economic Sciences - Management, at 
the Academy of Economic Studies in Bucharest in January 2009 
and a second doctorate in the field of Theater and Performing 
Arts at the University of Arts in Iasi in 2013.
He is currently a Prof.  at the University of Craiova. He has staged 
around 30 performances by contemporary playwrights such as 
Gilles Granuillet, Matei Vişniec, Michelle Lowe, Laurent Baffie, 
Alexandr Galin, Marine Auriole, Geo Iancu Călinescu, Eric-
Emmanuel Schmitt as well as by playwrights such as René de 
Obaldia, Leonid Zorin, Ion Creangă, I.L. Caragiale, Al. Kirițescu, 
Leonid Andreev, Jean Genet, Eugene Ionesco and Andre Roussin.

Running time of the performance:  50 min

Parking Electroputere Mall:
Friday, 20 May, 8:30pm
Rovine Neighborhood – Rovine Garden:
Saturday, 21 May, 8:30pm
Brazda lui Novac Neighborhood – Complexul Nou:
Sunday, 22 May, 8:30pm
Craiovița Nouă Neighborhood – Bigul Nou:
Monday, 23 May, 8:30pm
Cernele Neighborhood – Casa cu Cocoș:
Tuesday, 24 May, 8:30pm
1 May Neighborhood - Emergency Clinical 
Hospital – Polyclinic parking:
Wednwsday, 25 May, 8:30pm
Valea Roșie Neighborhood – Bigul Vechi:
Thursday, 26 May, 8:30pm
Romanești Neighborhood – Târgului Street/
Multifuncțional Centre:
Friday, 26 May, 8:30pm
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A Douăsprezecea Noapte
Spectacol prezentat de Teatrul Logos, București, România

Regizor: Oswald Gayer
Traducător: Mihnea Gheorghiu

Despre companie:
Înfiinţată în anul 1998, Fundaţia Cultural-Umanitară Teatrul 
Logos are ca scop principal realizarea de spectacole, cursuri 
de arta vorbirii și actorie, cu accent special pe cultivarea 
„stilului”, a „formei obiectivate” după principiile artistice și 
spirituale ale teatrului grecesc antic misterial, - tragedie și 
comedie – reevaluate pentru timpurile noastre de Rudolf 
Steiner, şi cu accent deosebit pe experimentarea valabilităţii 
acestor principii pentru astăzi. 
Trupa de actori a Teatrului Logos nu dorește să reinventeze 
teatrul misterial, ci să se apropie de enigmele uitate, să 
redescopere pentru un timp nou, cauzalitățile dorului de 
mister și necesitatea cunoașterii acestuia.
Prin această căutare, Teatrul Logos propune o alternativă la 
tendințele actuale în arta actorului. Este vorba despre căutarea 
unui teatru de tip inițiator, cum l-a imaginat Edouard Schoure, 
despre adâncirea într-un teatru mistic, așa cum l-a cerut 
Antonin Artaud, despre un teatru extatic, cum l-a practicat Jerzy 
Grotowski, și se cere creat un teatru care devine act de cunoaștere 
pentru interpreți și public, așa cum îl propune Rudolf Steiner.

Sinopsis 
Hazard sau destin? Întâmplare sau Minune? „A XII a noapte” 
povestește despre iubire si iluzie, despre amăgirile care 
prind contur precis în sufletele înflăcărate ale îndrăgostiților. 
Viola travestită în Cezario suspină după Ducele aprins de 
dragostea pentru Olivia. La rândul său, Malvolio – asprul 
slujitor – tânjeste înnebunit după contesă, în timp ce Sir. 
Andrew, cavalerul afumat, îi scrie poezii în speranța unei 
minime atenții, iar ea... ei bine... Olivia îl iubește pe el, pe 
curierul contelui, pe fata naufragiată, care visează să-și 
regăsească într-o bună zi fratele... geamăn. Bufonul Feste si 
Antonio, căpitanul, veghează înțelepți la buna desfășurare 

a evenimentelor. Cavalerii veseli de la poartă amintesc că 
umorul pune curbe chiar si în liniile cele mai drepte.  
Piesa însă nu este doar o poveste de dragoste ci iubirea, iluzia, 
amăgirile, naufragiul, suspinele, travestiul, căutarea fratelui 
geamăn, veselia, înțelepciunea și umorul sunt emanații 
sufletești-spirituale provocate de providență în proporții 
precise, care împreună constituie ingredientele tainice ale 
unei rețete din substanță umană, necesară pentru împlinirea 
destinului prin minunea din a 12a noapte sfântă, spre care toți 
năzuiesc fără știință, și pe care toți prin iubire o provoacă.

Despre regizor:
Oswald  Gayer a absolvit în 1979  „I.A.T.C. Ion Luca Caragiale 
„ Bucureşti , România; 1979 - 1997  -  Actor şi regizor la teatre 
diferite din Elveţia Austria şi  Germania. Teatre particulare 
proprii: la München: „Theater im Würfel”, la Viena: „Theater 
Pro Logos”. Are experiență în Management, Actorie, Regie, 
Scenografie, Costume. 1997 - 1998  -  Conducerea artistică a 
- Teatrului de vară -  din St.Pölten - Austia. 1998 – 2014 Crearea 
și conducerea Teatrului Logos din București
A lucrat cu teatre importante precum: 

Teatrul Municipal BERNA  -  Teatrul Municipal ESSEN  - Teatrul 
Municipal  ERLANGEN  - Teatrul Municipal INGOLSTAD  
-  Teatrul Municipal DARMSTADT - T.A.T. FRANKFURT  -  
Künstlerfabrik BERLIN  -  Theater R.D.Izar MÜNCHEN - Teatrul 
Municipal FRANKFURT  -  Statttheater WIEN  -  Teatrul - La 
Mama NEW YORK - Teatrul de Stat STUTTGART  -  Novalis 
Bühne STUTTGART  -  Schauspielhaus BONN - Landestheater 
St. PÖLTEN  -  Haus de Kunst  -  INSBRUCK  -  Apollo-Theater 
SIEGEN
Premii: Premiul de interpretare, la festivalul din Heidelberg, 
Premiul pentru cel mai bun ansamblu, la festivalul teatrelor 
din Bavaria, Premiul „Oraşului Erlangen pentru realizări  
artistice  deosebite”

Distribuţia: 
DUCELE ORSINO: Dan Bălășoiu, CONTESA OLIVIA: 
Sidonia Gabriela Ganea, VIOLA: Andreea-Roxana Neagu, 
SEBASTIAN: Filip Popa, Sir TOBY BELCH: Bogdan Dita, Sir 
ANDREW AGUECHEEK: Cristian Constantinescu, MARIA: 
Doina Șandru, MALVOLIO:  Marian Simion, BUFONUL 
FESTE: Alina Dumitrelea, CAPITANUL ANTONIO: Mioara 
Dima, VALENTIN(A): Andreea-Roxana Neagu

Decorul: Creație comună, Oswald Gayer
Costumele: Creație comună, Oswald Gayer
Coregrafia, mișcarea scenică: Creație comună
Muzica: Daniel Pop

Durata spectacolului:  2h (fără pauză)
Piața Frații Buzești - Vineri, 20 mai, ora 22:00
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Twelfth Night
A show presented by Logos Theater, Bucharest, Romania

Director: Oswald Gayer
Translated by: Mihnea Gheorghiu

Cast: 
DORSINO: Dan Bălășoiu, OLIVIA: Sidonia Gabriela 
Ganea, VIOLA: Andreea-Roxana Neagu, SEBASTIAN: 
Filip Popa, Sir TOBY BELCH: Bogdan Dita, Sir ANDREW 
AGUECHEEK: Cristian Constantinescu, MARIA: Doina 
Șandru, MALVOLIO:  Marian Simion, FESTE, clown: Alina 
Dumitrelea, ANTONIO: Mioara Dima, VALENTIN(A): 
Andreea-Roxana Neagu

Set Designer: collective creation, Oswald Gayer
Costume Designer: collective creation, Oswald Gayer
Choreography, movement: collective creation 
Music: Daniel Pop

About the company:
Founded in 1998, the Logos Theatre Cultural-Humanitarian 
Foundation’s main purpose is to create performances, 
speaking and acting classes, especially cultivating ”style” 
and ”objectified form” according to the artistic and spiritual 
principles of the mystery ancient Greek theatre – tragedy 
and comedy – reevaluated for our times by Rudolf Steiner, 
with a particular emphasis on experiencing the validity of 
these principles nowadays. 
The Logos Theatre troupe of actors does not aim to reinvent 
the mystery theatre, but to approach the forgotten enigmas, 
to rediscover, for the new times, the cause of longing for 
mystery and the necessity of knowing it.
Through this search, the Logos Theater proposes an 
alternative to current trends in the art of acting. It is about the 
search for an initiation type of theatre, as Edouard Schoure 
imagined it, about the deepening into a mystical theater, as 
requested by Antonin Artaud, about an ecstatic theatre, as 
practiced by Jerzy Grotowski, and a theatre is required to be 
created that becomes an act of knowledge for performers 
and audiences, as proposed by Rudolf Steiner.

Synopsis
Hazard or destiny? Chance or miracle?  Twelfth Night tells 
about love and illusion, about deceptions that take a precise 
shape in the lovers’ ardent souls. Viola disguised in Cesario 
sighs for the Duke who is in love with Olivia. In turn, Malvolio 
– the severe servant – longs madly for the Countess, while 
Sir Andrew, the tipsy knight , writes poems to her hoping 
for some attention and she… well… Olivia loves the Duke’s 
messenger i.e. the shipwrecked girl who dreams that, one 
day, she will find her twin brother… Feste, the clown, and 
Antonio, the captain, wisely watch the unfolding of the 

events. The merry knights at the gate remind us that the 
humour draws curves even in the most straight lines.
The play is not just a love story, but love, illusion, delusions, 
shipwreck, sighs, disguise, the search for the twin brother, 
joy, wisdom and humor are emanations of the soul caused 
by the providence in precise proportions, which together 
constitute the mysterious ingredients of a recipe of human 
substance, necessary for the fulfillment of destiny through 
the miracle of the 12th holy night, to which we all long 
unconsciously, and which we all provoke through love.

About the director:
Oswald Gayer gratuated in 1979  from the„Ion Luca Caragiale 
Institute of Theatre and Film (I.A.T.C.)” Bucharest , Romania;
1979 - 1997. Actor and director at different theatres in 
Switzerland, Austria and Germany. Own private theatres: 
München: “Theater im Würfel”, Vienna: “Theater Pro Logos”,
Experience in: Management, Acting, Directing, Set Design, 
Costumes. 1997 - 1998  -  Artistic Management – Summer 
Theatre -  St.Pölten - Austia. 1998 – 2014 Foundation and 
Management of Logos Theatre in Bucharest
Has worked with important theaters such as: Municipal 
Theatre BERN  -  Municipal Theatre ESSEN  -  Municipal Theatre 
ERLANGEN  - Municipal Theatre INGOLSTAD  -  Municipal 
Theatre DARMSTADT - T.A.T. FRANKFURT  -  Künstlerfabrik 
BERLIN  -  Theater R.D.Izar MÜNCHEN - Municipal Theatre 
FRANKFURT  -  Statttheater WIEN  - La Mama Theatre NEW 
YORK – State Theatre STUTTGART  -  Novalis Bühne STUTTGART  
-  Schauspielhaus BONN - Landestheater St. PÖLTEN  -  Haus de 
Kunst  -  INSBRUCK  -  Apollo-Theater SIEGEN
Awards: Award for interpretation, Festival in Heidelberg, 
Award for best ensemble, Festival of Theatres in Bavaria, Award 
of “City Erlangen for outstanding artistic achievements”

Performance duration:  2h (no intermission)
Frații Buzești Square - Friday, 20 May, 10pm
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Despre grup:
KLANGPHONICS sunt un trio ce produce și interpretează muzică electronică live. Prin 
intermediul elementelor electronice și a instrumentelor acustice, muzica sa trasează 
o punte între producție și trupă live. Ceea ce rezultă este un sunet natural, organic ce 
păstrează totuși energia asociată cu stilurile deep house și melodic techno.

Înainte de a avea oportunitatea să performeze live în fața unui public, trio-ul s-a folosit 
de social media. Videoclipurile, în care interpretează cunoscute piese house și techno cu 
ajutorul instrumentelor acustice, au fost vizualizate de milioane de oameni și au primit 
aprecieri din partea unor producători reputați precum Boris Brejcha și Victor Ruiz.

KLANGPHONICS aduc acum formatul lor special de live techno în locații din întreaga 
Europă și își interpretează muzica în contextele pentru care a fost creată. Acusticul se 
întâlnește cu electronicul, producția întâlnește trupa, concertul întâlnește clubul.

Concert Klangphonics
Deep House - Live

Membri
Maxl Walmsley Pledl - Chitară, Synths & Producție
Ben Kopfnagel - Tobe & Percuție
Markus Zunic - Synths, Saxofon & Percuție

Valletta Towers - Scena de la Miezul Nopții - Vineri, 20 mai, ora 23:30

©Max Saufler

©Robert Hagaff
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About the group:
KLANGPHONICS are a trio that produce and perform live electronic music. By using 
a combination of electronic elements and acoustic instruments they bridge the gap 
between producer and live band.This results in a very natural, organic sound, whilst still 
retaining the energy associated with deep house and melodic techno.

Without the opportunity to play live, the trio used social media to reach their audience. 
Their videos, in which they play well known techno and house songs with acoustic 
instruments, have been viewed by millions and also got approval from famous 
producers like Boris Brejcha and Victor Ruiz.

KLANGPHONICS can now finally bring their distinctive form of live techno music to 
venues around Europe and perform their music in the context for which it was always 
intended. Acoustic meets electronic, producer meets band, concert meets club night.

Concert Klangphonics
Deep House - Live

Members:
Maxl Walmsley Pledl - Guitar, Synths & Production
Ben Kopfnagel - Drums & Percussion
Markus Zunic - Synths, Saxophone & Percussion

Valletta Towers – Midnight Stage - Friday, 20 May, ora 23:30

©Robert Hagaff

©Max Saufler
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LUMEA-I UN TEATRU, NOI SUNTEM ACTORII
Spectacol radiofonic, producție a Societății Române de Radiodifuziune,  

prezentat de Teatrul Național Radiofonic (audiție cu public în avanpremieră)

Traducători: Dan Duțescu, Mihnea Gheorghiu, Șt. O. Iosif,  Barbu Solacolu, Virgil Teodorescu și Vladimir Streinu
Distribuţie: Emil Boroghină însoțit de Felicia & Gavriil Pinte
Sound design: Mirela Georgescu
Regia de studio: Milica Creiniceanu. 
Ilustrația muzicală: Patricia Prundea

Sinopsis:
Lumea-i un teatru,noi suntem actorii este un spectacol radiofonic după un recital al domnului Emil 
Boroghină, o biografie poetică după viața și opera lui Shakespeare.  Este un periplu prin piesele shakespeariene 
urmărind paradigma conform căreia  teatrul este „oglinda” lumii fiindcă lumea  este imaginea multiplicată,  
supradimensionată, extrapolată  și aprofundată a teatrului – lumea ca teatru.  O suită de monologuri  - în rostirea 
inconfundabilă  a lui Emil Boroghină. Dau glas unor gânduri din zilele noastre Felicia & Gavriil  Pinte.  Universul 
sonor este alcătuit cu ajutorul muzicii aleasă de Patricia Prundea. Montajul multiplelor secvențe verbale/muzicale 
este realizat de Mirela Georgescu. 

Despre companie:
Spectacolul este o producție a Teatrului Național Radiofonic din cadrul Radiodifuziunii Române, instituție cu o 
bogată tradiție a „teatrului la microfon”.

Despre regizor:
Gavriil Pinte este licențiat în Actorie și Regie de teatru. A regizat zeci de spectacole radiofonice, printre 
care Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin, La steaua care-a răsărit și Divina Commedia cu actorul Emil 
Boroghină. A regizat peste 50 de spectacole de scenă, în spații convenționale și neconvenționale; printre 
acestea din urmă amintim: Un tramvai numit Popescu, Ispita Cioran,  Visul unei nopți de Shakespeare, 
Călătoria, trilogia În inima nopții ș. a..  La ultimele ediții ale Festivalului Shakespeare a fost prezent la 
Craiova cu Episodul Lear  și Episodul Macbeth din amintita trilogie. A regizat pe scene din București și din 
țară (Sibiu, Oradea, Iași ș. a.) piese de Shakespeare, Moliere, Carlo Gozzi, Gogol, Cehov, Caragiale, Ionesco, 
Arrabal, P. Shaffer ș. a. A regizat spectacole în limba română, germană sau maghiară. Are o experiență 
universitară de 10 ani la catedra de Arta Actorului. Este autorul mai multor scenarii și dramatizări după care 
a realizat spectacole de scenă sau radiofonice. Deține premii importante, printre care și 4 premii Uniter 
pentru teatru radiofonic. Poezia este religia teatrului său.

Regia artistică: Gavriil Pinte

Durata spectacolului: 60min (fără pauză)

Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova 
Sala „Ia te uită!”
Sâmbătă, 21 mai, ora 11:00
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THE WORLD IS A THEATER, WE ARE MERE ACTORS
A radio theatre show presented by Radiofonic National Theater,  

Romanian Radio Broadcasting Society

Translators: Dan Duțescu, Mihnea Gheorghiu, Șt. O. Iosif,  Barbu Solacolu, Virgil Teodorescu and Vladimir Streinu
Cast: Emil Boroghină accompanied by Felicia & Gavriil Pinte
Sound design: Mirela Georgescu
Studio Director: Milica Creiniceanu. 
Musical illustration: Patricia Prundea

Synopsis:
The World is a Theater, We Are Mere Actors is a radio theater performance based on a recital by Emil 
Boroghină, a poetic biography of the life and works of Shakespeare. It is a journey through Shakespearean plays, 
following the paradigm according to which theater is the world’s “mirror” because reality is the multiplied, 
overdimensioned, extrapolated and elaborate world of drama - the world as theater. The performance is a 
suite of monologues given in Emil Boroghină’s unmistakable delivery. Giving voice to ideas from our times - 
Felicia & Gavriil Pinte. The musical universe is created with the help of music curated by Patricia Prundea. Mirela 
Goergescu contributes the montage of the various verbal and musical sequences.

About the project:
The performance is a production of the Radio National Theater within the Romanian Broadcasting Company, an 
institution with a rich background in “microphone theater”.

About the director:
Gavriil Pinte is licensed in Theater acting and directing. He has directed dozens of radio shows, among which 
Ovid, Exiled at Euxin Pont, At the Rising Star and Divina Commedia with the actor Emil Boroghină. He has 
directed over 50 stage performances, in both conventional and unconventional spaces; among them we note: 
A Streetcar Named Popescu, The Cioran Temptation, A Shakespeare Night’s Dream, The Travel, In the Heart 
of Night trilogy, etc. At the most recent Shakespeare Festival editions he participated in Craiova with The Lear 
Episode and The Macbeth Episode from the aforementioned trilogy. He has worked in Bucharest and around 
the country (Sibiu, Oradea, Iasi, etc) with plays by Shakespeare, Moliere, Carlo Gozzi, Gogol, Cehov, Caragiale, 
Ionesco, Arrabal, P. Shaffe, etc. His representations have been played in the Romanian, German and Hungarian 
languages. He has over 10 years’ academic experience in teaching acting. He has authored several scripts and 
stagings which stood at the basis of many of his stage or radio plays. He owns several important awards, such as 
four UNITER Awards for Radio Theater. Poetry is the religion of his theater.

Artistic Director: Gavriil Pinte

Performance duration: 60min (no intermission)

“Marin Sorescu” National Theatre Craiova 
“Ia te uită!” Hall
Saturday, 21 May, 11am



E U R O PA

28

Sinopsis
„ANATOMII ALE DORINȚEI ar fi putut fi un spectacol despre mecanismele violenței în 
lupta pentru  dragoste - Othello, pentru putere – Macbeth, sau pentru idealuri abstracte 
- Julius Caesar. Dar anul 2020 a condensat și suspendat ideea de violență. Pentru un timp, 
frica a înlocuit dorința de atac. Pentru un timp, singurul gest care ne-a ancorat în realitatea 
imediată a fost spălarea mâinilor și igienizarea lucrurilor din jur. Un gest curent capătă 
deodată valori mitice și obsedante. Trei scene Shakespeare sunt legate prin raportarea la 
gestul eșuat al purificării. Toate cele patru personaje – Macbeth și Lady Macbeth, Othello 
și Brutus – sunt surprinse în această triadă:  dorință – act violent extrem – imposibilitatea 
de a avea un țap ispășitor care să-i elibereze de suferință și vină. Se impune astfel 
recurgerea la un gest futil: spălarea ca act obsedant de eliberare și purificare. Temerile 
personale și slăbiciunile nasc tragedii naționale, în care distrugerea devine creație eșuată, 
iar demnitatea – disperare oarbă ce sfâșie.” - Irina Alexandra Banea

ANATOMII ALE DORINȚEI  
după Othello, Macbeth şi Julius Caesar de W. Shakespeare
Asociatia Culturala de Teatru  Ambiental - ACTA cu sprijinul ARCUB - Bucuresti

Traducătorul: Lucia Verona, Horia Gârbea
Distribuția (pe roluri): Andreea Coff (Desdemona, 
Lady Macbeth), Denis Hanganu (Iago, Macbeth, Marc 
Antoniu), Momo Sanno (Othello, Brutus)
Scenografia: Emil Banea
Lighting design: Bogdan Golumbeanu

Spectacolul ANATOMII ALE DORINȚEI este o coproducție ARCUB, realizată cu 
sprijinul Expo Arte și Editurii Tracus Arte.

ARCUB are o experiență de peste 25 de ani în promovarea culturii orașului București în 
toate formele sale de expresie artistică. ARCUB este o instituție aflată în subordinea Primăriei 
Municipiului București. Înființat în 1996 ca centru cultural multidisciplinar, ARCUB are 
misiunea de a reda identitatea culturală complexă a municipiului București prin: 
• Proiecte proprii (teatru, muzică, dans, arte vizuale, educație culturală);
• Parteneriate cu unele dintre cele mai importante evenimente culturale locale;
• Susținerea sectorului cultural independent din București.

Irina Alexandra Banea este regizor de teatru cu un interes atât pentru texte 
dramaturgice clasice, cât și pentru texte contemporane care confruntă imediatul în 
relație cu istoria. Spectacolele ei explorează și re-imaginează miturile sau realitățile care 
transcend prezentul. Povești, gesturi, priviri sunt ancorate în același vortex al scenei. Ca 
urmare, este interesată și de spațiul de manifestare al poveștilor personale și universale 
și de alterările spațiului scenic. Astfel, în 2022 și-a susținut teza de doctorat cu tema 
„Space in Shakespeare’s Plays”, teza fiind redactată în limba engleză. 

Irina Alexandra Banea debutează, în 2016, pe scena Space Studio a Teatrului 
Bulandra cu spectacolul de licenţă „Incendii” de Wajdi Mouawad, cu care atrage 
atenţia criticii. „Standardele pe care şi le-a fixat Irina Alexandra Banea o fac o regizoare 
demnă de urmărit. Ceea ce se întâmplă la Bulandra cu această premieră seamănă foarte 
bine cu naşterea noului teatru românesc, cel al milenarilor, care nu e nici mai bun, nici mai 
râu decât cel tradițional, ci doar altfel.” – Horia Ghibuţiu

Durata spectacolului: 1h 45min fără pauză

Regia artistică: Irina Alexandra Banea

Departamentul de Arte și Media al Universității din Craiova – Sala Studio
Sâmbătă, 21 mai, ora 17:00
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Synopsis
„ANATOMIES OF DESIRE could have been a show about the mechanisms of violence 
in the fight for love - Othello, for power - Macbeth, or for abstract ideals - Julius Caesar. But 
the year 2020 condensed and suspended the idea of violence. For a while, fear replaced the 
desire for attack. For a while, the only gesture which anchored in immediate reality was 
washing our hands and disinfecting surrounding objects. A quotidian gesture suddenly 
achieves mythical and obsessive values. Three of Shakespeare’s scenes are connected 
through their representation of a failure to purify. All four characters - Macbeth and Lady 
Macbeth, Othello and Brutus - are observed in this triad: desire - extremely violent act - the 
impossibility of having a scapegoat to free them of suffering and guilt. A futile gesture is 
thus required: washing as a compulsive act of liberation and purification. Personal fears 
and weaknesses beget national tragedies through which destruction becomes failed 
creation, and dignity - blind desperation that shatters.” - Irina Alexandra Banea

ANATOMIES OF DESIRE 
after Othello, Macbeth and  Julius Caesar by W. Shakespeare
A show presented by ACTA with support from ARCUB - Bucharest, Romania

Translators: Lucia Verona, Horia Gârbea
Cast: Andreea Coff (Desdemona, Lady Macbeth), Denis 
Hanganu (Iago, Macbeth, Marc Antoniu), Momo Sanno 
(Othello, Brutus)
Stage Director: Emil Banea
Lighting Designer: Bogdan Golumbeanu

The performance ANATOMIES OF DESIRE is a co-production of ARCUB, created with the 
support of Expo Arte and Tracus Arte Publishing House. 

ARCUB has over 25 years of experience in promoting culture in Bucharest in all its artistic 
forms. ARCUB is an institution supported by Bucharest City Hall. Founded in 1996 as a 
multidisciplinary cultural center, ARCUB follows its mission of representing the complex 
cultural identity of Bucharest through:
• Its own projects (theater, music, dance, visual arts, cultural education)
• Partnerships with some of the most important local cultural events
• Supporting the independent cultural sector in Bucharest

Irina Alexandra Banea is a theater 
director with an interest in both classical 
dramaturgy, as well as contemporary 
texts that confront the present in relation 
with its history. Her shows explore 
and re-imagine myths or realities that 
transcend the present. Stories, gestures, 
gazes are anchored in the same vortex of 
the stage. As a result, she is interested in 
the space where personal and universal 
stories are manifested, as well as in the 
alterations of the scenic space. In 2022 
she presented her thesis on the theme of 
Space in Shakespeare’s Plays.

Irina Alexandra Banea had her 
debut in 2016 at Space Studio within 
Bulandra Theater with the license show 
Incendies by Wajdi Mouawad which brought her a critics acclaim. “The standards 
that Irina Alexandra Badea has set for herself make her a director to take note of. What is 
happening at Bulandra with this premiere is very similar to the birth of the new Romanian 
theater, that of the Millennials, which is no worse, nor better than traditional theater - just 
different.” - Horia Ghibuţiu

Duration of the show: 1h 45min (no intermission)

Artistic Director: Irina Alexandra Banea

The Arts & Media Department - University of Craiova – Studio Hall
Saturday, 21 May, 5pm
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Furtuna
Spectacol prezentat de Teatrul Bulandra, București, România

Distribuţia:
Cătălin Babliuc (Caliban / Antonio / Ferdinand)
Lucian Iftine (Prospero / Regele / Stephano)
Silvana Negruțiu (Miranda / Trincoola)
Anca Sigartău și Maria Veronica Vârlan (Ariel)

Scenografie/ Video/ Lighting design: Andu Dumitrescu
Costumele: Andu Dumitrescu
Muzică și versuri: Ada Milea

Bulandra, instituţie publică înfiinţată în anul 1947 cu numele de Teatrul Municipal 
şi-a început activitatea cu un grup de nouă actori, sub conducerea celebrei actriţe 
Lucia Sturdza Bulandra.. În 1963 compania a fost rebotezată Teatrul Bulandra, iar Liviu 
Ciulei devine directorul artistic al teatrului. În 1991, Teatrul Bulandra devine membru 
al  Uniunii Teatrelor din Europa, în anii 1995 şi 2008 organizând Festivalul Uniunii 
Teatrelor din Europa. În luna august 2002, Alexandru Darie devine noul director 
al  Teatrului Bulandra. Urmează o altă epocă fastă în istoria  Teatrului Bulandra, o 
perioadă marcată de mari spectacole şi succese, atât în dramaturgia clasică cât şi în 
cea modernă. În toată istoria sa de 70 de ani, un punct de referinţă consacrat a fost 
(şi este) participarea Teatrului Bulandra la festivaluri şi turnee atât în ţară cât şi în 
străinătate, răspunzând invitaţiilor din ţări ca Italia, Spania, Columbia, Israel, Rusia, 
Ungaria, Mexic, Portugalia sau Franţa.

Despre spectacol:
“Furtuna aceasta are la bază o replică a unuia dintre personaje (Caliban): “insula e 
plină de zgomote, ecouri şi-armonii, dar nu fac rău, fac bine. Câteodată, îmi susură-n 
ureche parcă mii de instrumente mici şi calde, sau sunt voci ameţitoare...” (trad. 
Cristi Juncu). Mi-am imaginat că mai mulţi actori (care îl interpretează pe Ariel) ar 
putea construi o “insulă de sunete” şi, în timp ce îi acompaniază pe ceilalţi, să pară că 
influenţează percepţia tuturor asupra realităţii. Scenograful Andu Dumitrescu, extrem 
de creativ, ne-a propus spaţii reale şi virtuale generoase: o “junglă” de microfoane, 
cabluri, instrumente, camere video (cu imagini live) şi proiecţii (în care, uneori, cântă/
joacă umbrele actorilor). Piesele muzicale au început să profite de posibilităţile tehnice 

Regia artistică: Ada Milea
Traducătorul: Cristi Juncu

şi s-au concentrat mai mult pe visele din interiorul viselor personajelor care “nu-şi mai 
dau seama ce e vis şi ce nu”. Actorii au contribuit enorm la forma şi conţinutul pieselor 
muzicale.” - Ada Milea

Despre regizor:
Ada Milea (n. 5 august 1975, Târgu Mureș) este o actriță și cântăreață română. A absolvit 
Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureș, actorie, cu rolul „D-na Quickly” din 
„Nevestele vesele din Windsor” (Shakespeare). A fost actriță la Teatrul Național din Târgu 
Mureș, apoi a devenit artist independent. A realizat coloana sonoră a unor spectacole 
în diferite teatre, precum Teatrul Odeon, Teatrul Bulandra, Teatrul Național din Târgu 
Mureș, Teatrul Național din Timișoara, Teatrul Nottara, Teatrul Național din București 
- colaborând cu regizori precum Alexandru Dabija, Radu Afrim, Felix Alexa, Cornel 
Popescu. Printre cele mai importante premii se numără „Premiul special al juriului” la 
Festivalul Internațional de Teatru de la Piatra-Neamț pentru muzica „Eu, când vreau să 
fluier, fluier”; „Premiul criticii” la Gala UNITER 2006; „Premiul special pentru muzica de 
teatru” la Gala UNITER, 2008.

Durata spectacolului: 1h 20min (fără pauză)

Casa de Cultură a Studenților Craiova
Sâmbătă, 21 mai, ora 18:00

©Cristian Ivanciu
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The Tempest
A show presented by Bulandra Theater, Bucharest, Romania

Cast:
Cătălin Babliuc (Caliban / Antonio / Ferdinand)
Lucian Iftine (Prospero / Regele / Stephano)
Silvana Negruțiu (Miranda / Trincoola)
Anca Sigartău și Maria Veronica Vârlan (Ariel)

Scenographer/ Video/ Lighting design: Andu Dumitrescu
Costume Designer: Andu Dumitrescu
Music and lyrics: Ada Milea

Bulandra, a public institution established in 1947 under the name Municipal Theater, 
started its activity with a group of nine actors led by the famous actress Lucia 
Sturdza Bulandra. In 1963 the company was renamed Bulandra Theater, and Liviu 
Ciulei became artistic director of the theater. In 1991, Bulandra Theater became a 
member of the European Theaters’ Union, and organized the European Theaters’ 
Union Festival between 1995-2008. In august 2002, Alexandru Darie became the 
theater’s new director. There followed a new fortunate era in the theater’s history, 
a period of great performances and successes, both in classical, as well as modern 
dramaturgy. In all its 70-year history, a consecrated point of reference has been 
Theatre Bulandra’s participation in festivals and tours around the country as well as 
abroad to countries such as Italy, Spain, Columbia, Israel, Hungary, Mexico, Portugal 
and France.

About the show:
”This Tempest is based on one of the character’s lines (Caliban): “The isle is full of noises, 
Sounds, and sweet airs, that give delight, and hurt not. Sometimes a thousand 
twangling instruments Will hum about mine ears, and sometime voices…” I 
imagined that several actors (all of whom play Ariel) might build an “island of sounds” 
and, as they accompany the others, would seem to influence everyone’s perception of 
reality. The extremely creative scenographer Andu Dumitrescu proposed generous real 
and virtual spaces: a “jungle” of microphones, cables, instruments, video cameras (with 
live streams) and video projections (in which the actors’ shadows sometimes sing and 
act). The musical pieces started to take advantage of these technical possibilities and 

Artistic Director: Ada Milea
Translator: Cristi Juncu

focused increasingly on the characters’ dreams within dreams, who “can no longer tell 
what is real and what isn’t”. The actors themselves contributed immensely to the shape 
and content of the music.” - Ada Milea

About the director:
Ada Milea (b. August 5th 1975, Târgu Mureș) is a Romanian actress and singer. She 
graduated from the University of Theater Arts în Târgu Mureș, starring as Mrs. Quickly in 
The Merry Wives of Windsor (Shakespeare). She was an actress at the National Theater 
of Târgu Mureș, then became an independent artist. She created original soundtracks 
for numerous performances in various theaters such as Odeon Theater, Bulandra 
Theater, National Theater of Târgu Mureș, National Theater of Timișoara, Nottara 
Theater, National Theater of Bucharest - collaborating with directors such as Alexandru 
Dabija, Radu Afrim, Felix Alexa and Cornel Popescu. Among her most important awards: 
the Special Jury Prize at the International Theater Festival in Piatra-Neamț for her music 
in If I Want to Whistle I Whistle; the Critics’ Award at UNITER Gala in 2006; the Special 
Award for Theater music at UNITER Gala in 2008.

Performance duration: 1h 20min (no intermission)

Students’ House of Culture, Craiova
Saturday, 21 May, 6pm

©Cristian Ivanciu
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Visul unei nopți de vară
Spectacol prezentat de Teatrul Național Aureliu Manea, Turda, România

Regizor: Muriel Manea-Jakab

Despre spectacol:
Acțiunea prezintă aventurile a patru iubiți din Atena, a unui grup de meșteri 
aflați într-o pădure luminată feeric de lună, precum și relațiile care se creează 
între personajele umane și spiridușii care locuiesc în pădure. În spectacolul 
nostru, duhul Puck ia forma unui clown, pentru a accentua programul 
excentric și amuzant. În procesul de lucru cu actorii, s-a pus foarte mare 
accent pe energii și ritmuri; astfel spectacolul transformându-se într-un 
sistem organic. Sunetele s-au născut din exerciții și sunt emise de actorii care 
în acest caz devin actori-orchestră. Această îmbinare neobișnuită și pe alocuri 
amuzantă a unor ființe din lumi diferite, dar cu trăiri intense, a fost construită 
cu frământare și ciocniri pasionale. Un astfel de proiect se construiește pe 
sistemul teatrului de laborator, în care echipa devine un întreg, pe aceeași 
respirație și același crez. Dar totul e bine când se termină sau CONTINUĂ cu 
bine, așa cum ne arată și povestea acestui spectacol – VIS.

Despre companie:
Teatrul Național “Aureliu Manea” Turda este o instituție emblematică a orașului Turda, 
oferind publicului turdean spectacole de toate felurile și pentru toate vârstele, de peste 
70 de ani. În societatea noastră modernă, teatrul ocupă un loc distinct, de neînlocuit, 
unde copiii, adolescenții dar și adulții îşi formează o conduită morală, îşi umplu sufletele 
de frumuseţe, și mai ales trăiesc noi povești de viață, în fiecare seară de spectacol 
descoperind un nou univers. 

Despre regizor:
Muriel Manea-Jakab a absolvit Facultatea de Teatru și Film de la UBB Cluj-Napoca, 
secția REGIE-TEATRU în anul 2009, și Colegiul Universitar de Institutori Waldorf 
din București cu specializarea ARTE-PLASTICE în anul 2002. În prezent este 
regizor la Teatrul Național Aureliu Manea din Turda, aducând în fața publicului 
turdean (și nu numai) montări ale unor texte atât clasice cât și contemporane. 

Distribuţia: 
Tezeu - Cornel Miron, 
Hippolyta - Maria Salcă, 
Lysander - George Sfetcu, 
Demetrius - Valentin Oncu, 
Egeea - Grațiela Bădescu, 
Hermia - Anca Markos, 
Helena - Ingrid Neacșu, 
Oberon - Vali V. Popescu, 

Titania - Raluca Marina Gheorghiu, 
Puck - Bianca Holobuț, 
Zâna - Alexandra Dușa, 
Meșteri: Miky Paicu, Călin Mihail Roajdă, 
Savu Ioan Alexandru

Decorul: Eliza Labancz
Light design: Lucian Moga
Costumele: Eliza Labancz

Durata spectacolului: 120 min (fără pauză)
Parcul Nicolae Romanescu – Teatrul de Vară
Sâmbătă, 21 mai, ora 21:30

©Cristian Ivanciu
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A Midsummer Night’s Dream
A show presented by “Aureliu Manea” National Theatre Turda, Romania

Artistic Director: Muriel Manea-Jakab

About the performance:
The action presents the adventures of four Athenian lovers, a group of artisans 
happening upon an enchanted forest, and tells about the relationships formed 
between the human characters and the sprites living in the forest. In our 
performance, Puck takes the shape of a clown so that the events are given an 
eccentric twist. During work with the actors, we placed great focus on rhythms and 
energies; thus, the performance became an organic system. The sounds were born 
out of our exercises and are emitted by the actors, which then become orchestra-
actors. This unusual and amusing combination of beings from different worlds, 
but with intense emotions, was built from trepidation and passionate clashes. A 
project such as this one is built on a system of laboratory-theater in which members 
become one, moving on the same breath and belief. But all’s well that ends well, or 
CONTINUES well, as the story of this performance shows - A DREAM.

About the company:
The National Theater “Aureliu Manea” of Turda is an emblematic institution from 
the city of Turda, offering its public, for over 70 years now,  performances of all 
kinds and for all ages. In our modern society, theater takes a special, irreplaceable 
place where children, teenagers and adults get to form a moral conduit, fill their 
souls with beauty - but more than anything, they live new life stories and each 
night discover a new universe.

About the director:
Muriel Manea-Jakab graduated in 2009 from the Theater and Film University at UBB 
Cluj-Napoca, in the Theater Directing sector, and from the Schoolmaster University 
College of Waldorf, Bucharest, in 2002, specializing in Plastic Arts. He is now a resident 
Artistic Director at the National Theater “Aurel Manea” in Turda, offering the city’s public 
(and not only) stagings of both classical and contemporary plays.

Cast: 
Tezeu - Cornel Miron, 
Hippolyta - Maria Salcă, 
Lysander - George Sfetcu, 
Demetrius - Valentin Oncu, 
Egeea - Grațiela Bădescu, 
Hermia - Anca Markos, 
Helena - Ingrid Neacșu, 
Oberon - Vali V. Popescu, 

Titania - Raluca Marina Gheorghiu, 
Puck - Bianca Holobuț, 
Zâna - Alexandra Dușa, 
Meșteri: Miky Paicu, Călin Mihail Roajdă, 
Savu Ioan Alexandru

Decor Designer: Eliza Labancz
Light Designer: Lucian Moga
Costume Designer: Eliza Labancz

Performance duration: 120 min (no intermission)
Nicolae Romanescu Park
Saturday, 21 May, 9:30pm

©Cristian Wunderlich



E U R O PA

3 4

Shakespeare’s Fool
Spectacol prezentat de Tortive Theatre, Marea Britanie

Regizor: Ben Humphrey

Durata spectacolului: 75 min (fără pauză)

Valletta Towers - Grădină
Sâmbătă, 21 mai, ora 21:30

Piața William Shakespeare
Duminică, 22 mai, ora 18:30

Despre companie:
Tortive Theatre a fost fondat în 2019 și este susținut de mai multe Asociații de Creație și 
Producție, un Parteneriat Intern cu Wolverhampton University și Creative Assistants ca 
parte a programului Kickstart al Department for Work and Pensions. 
Format inițial ca o companie co-producătoare, Tortive Theatre a fost obligat să își 
deruleze activitatea în alte moduri din cauza pandemiei de COVID. În timpul pandemiei 
a realizat zece producții, a creat două competiții internaționale de scriere și a primit două 
nominalizări OnComm din partea OffWestEnd.com. Shakespeare’s Fool este primul lor 
spectacol de turneu și se va prezenta în Regatul Unit și în străinătate în 2022 și 2023. 
Tortive Theatre derulează în prezent un număr de proiecte și își dorește să aducă din ce 
în ce mai multe în fața publicului din întreaga lume. 

Sinopsis:
Will ‘Cavaliero’ Kempe a fost unul dintre cei mai buni interpreți ai erei Elizabetane. Un 
actor de clasă, un bufon mucalit, conducător al grupului de dansatori Morris, până când 
s-a întrerupt legătura sa cu Will ‘față de fraier’ Shakespeare. Kempe a murit singur și 
sărac, nu departe de Teatrul Globe la care inițial a fost acționar, a căzut apoi într-un 
anonimat aflat la o distanță astronomică față de viața sa anterioară și se presupune 
a fi dat naștere unor personaje dintre cele mai cunoscute din literatură, printre care 
Bottom, Dogberry și Falstaff. 
Urmați-l pe străzile Londrei pe ‘Cavaliero’ Kempe care dă ultimul spectacol în fața unui 
public format dintr-un șoarece și o marotă spunându-și povestea vieții, ascensiunea la 
rangul de star și ce s-a întâmplat cu adevărat între el și William Shakespeare. 
Acest spectacol, cu un singur actor, Robin Leetham, a avut premiera la Edinburgh Fringe 
în 2021, fiind elogiat atât de critici cât și de public. 
O poveste dule-amăruie spusă de un nătâng.

Despre regizor: 
Ben s-a format la Bristol Old Vic Theatre School și este Asociat la London Academy of 

Distribuția: Robin Leetham
Decor: NA
Costume: Hannah Marshall (Marota creată de Alice Humphrey)

Music and Dramatic Art.
El a fost Director Asociat al Worcester Repertory Company și a devenit Director Artistic 
Interim între 2019 – 2021, devenind apoi Director Artistic al Tortive Theatre. 
În prezent este Senior Creative Consultant pentru National Trust for Scotland, precum și 
Strategy Consultant la Edinburgh Fringe Festival. 
În calitate de regizor a semnat Visul unei nopți de vară, Cum vă place, Troienele, A 
douăsprezecea noapte, mai multe montări cu Macbeth, Comedia erorilor (prezentată 
de asemenea la Festivalul Internațional Shakespeare, Craiova în 2016) și spectacolul 
la aniversarea a 800 de ani a piesei Regele Ioan de William Shakespeare prezentată la 
mormântul Regelui însuși în 2016. A urmat o altă producție cu casa închisă, Othello, în 
același loc. 
Este membru al Royal Society of Arts și, în 2016,  a avut onoarea să devină  Patron al 
Royal Air Force Theatrical Association. 
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Shakespeare’s Fool
A show presented by Tortive Theater, UK

Director: Ben Humphrey

Performance duration: 75 min (no intermission)

Garden Valletta Towers
Saturday, 21 May, 9:30pm

William Shakespeare Square
Sunday, 22 May, 6:30pm

About the company:
Tortive Theatre was founded in 2019 and is supported in its work by a number of 
Creative and Production Associates, an Intern Partnership with the Wolverhampton 
University and Creative Assistants as part of the Department for Work and Pensions 
Kickstart scheme. 
Initially formed to act as a co-producing company Tortive Theatre was forced to develop 
work and audiences in different ways due to the COVID Pandemic. During the pandemic 
it produced ten online productions, created two international writing competitions and 
received two OnComm nominations from OffWestEnd.com. Shakespeare’s Fool is its first 
touring show and will be appearing across the UK and abroad in 2022 and 2023. 
Tortive Theatre is currently developing a number of projects and looks forward to 
bringing more work to audiences across the globe. 

Synopsis:
Will ‘Cavaliero’ Kempe was one of the finest performers of the Elizabethan age. Gentleman 
player, juggling jester, headmaster of Morris dancers and London’s finest clown, until...he 
fell out with Will ‘git-face’ Shakespeare. Kempe died alone and poverty stricken, not very 
far from the original Globe Theatre, of which he was an original shareholder and faded 
into obscurity; a world away from his former life having supposedly originated some of 
literature’s best- known characters, including Bottom, Dogberry, and Falstaff. 
Join ‘Cavaliero’ Kempe on the streets of London as he gives his final performance to an 
audience of a mouse and a marrote and tells the tale of his life, his rise to stardom and 
what really happened between him and William Shakespeare. 
This one-actor show, starring Robin Leetham premiered at the Edinburgh Fringe in 2021 
and received rave reviews from critics and audience alike. 
A bittersweet tale, told by an idiot.

About the director: 
Ben trained at the Bristol Old Vic Theatre School and is an Associate of the London 

Cast list: Robin Leetham
Set designer: NA
Costume designer: Hannah Marshall (Marrote created by Alice Humphrey)

Academy of Music and Dramatic Art.
He was Associate Director of the Worcester Repertory Company and became the Interim 
Artistic Director in 2019 - 2021 before becoming Artistic Director of Tortive Theatre. 
He is currently a Senior Creative Consultant to the National Trust for Scotland and a 
Strategy Consultant for the Edinburgh Fringe Festival. 
Directing credits include; A Midsummer Night’s Dream, As You Like It, The Trojan 
Women, Twelfth Night, multiple productions of Macbeth, The Comedy of Errors 
(which was also seen at the International Shakespeare Festival, Craiova in 2016) and the 
sell-out 800th Anniversary production of William Shakespeare’s King John produced 
around the tomb of the King himself, again in 2016. He followed this with another sell-
out production, Othello, in the same venue. 
He is a Fellow of the Royal Society of Arts and in 2016 was honoured to have been made 
a Patron of the Royal Air Force Theatrical Association. 
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Romeo & Julieta – non verbal
Spectacol prezentat Compania de Teatru-Dans Microbis, Sibiu, România

Regia şi coregrafia : Hugo Wolff 

Inginer de sunet: Dan Caras
Light designer: Drusan Radu
Regizor tehnic: Suciu Horia

Dansatori: Romeo - Florin Oros, Julieta - Alina Găvozdea, Doica - Diana Cătănescu, 
Rozalinda - Diana Duțu, Doctorița - Alexandra Popa, Ducele I - Ana Drăgan, Ducele 
II - Andreea Pânzaru, Preot - Bogdan Miron, Cetățeni ai Veronei (Pacienți): - Sabrina 
Bărbulescu, Ingrid Metz, Silvana Vlad, Raluca Cristea, Erika Hera, Ana Maria Iorgovan

Sinopsis:
Cea mai cunoscută poveste de dragoste din lume, care se poate întâmpla oricui, 
oriunde… Un spectacol de teatru-dans construit în jurul dragostei juvenile, 
pasionale, pline de aventură şi erotism. Coregraful Hugo Wolff reușește să reliefeze 
un univers violent, uneori degradant, dar care explodează într-o tandrețe aparte, 
imaginea sensibilă a substratului profund care se naște în urma durerii traumelor 
din copilărie. Un spectacol care arată că pentru noi trăirile și gesturile personajelor 
sunt mai importante decât toate hologramele și programele existente. Romeo 
și Julieta, aceşti îndrăgostiți sublimi și eterni ce distrug barierele, sfâşie plasa 
complexă a convențiilor și deschid o breșă către libertatea individuală. Prin 
dragoste, prin exasperanta ei imposibilitate, ceva deosebit şi mai presus de lume 
se deschide şi arde.

Despre companie:
Compania de Teatru-Dans Microbis a luat fiinţă în anul 1993, fiind născută din 
pasiune pentru dans. Iniţiativa îi aparţine coregrafului Hugo Wolff, cel care crează 
spectacole care transmit emoţia pe care o descoperă iniţial cu tinerii dansatori, 
iar apoi cu spectatorii. Tinerii dansatori  transmit un mesaj aparte prin fiecare 
spectacol, dau naştere la o serie de emoţii, reuşind astfel să unească scena şi 
publicul dincolo de cuvinte. Printre cele mai importante spectacole realizate, 
amintim: Clipe de luciditate (1997), Curtea miracolelor (2004), Adam și Eva (2006), 
Teodora Împărăteasa Bizanțului (2008), Regina Margot (2009), Interviu cu un 
EGO (2013), Damnatul (2014), Bonnie & Clyde (2016), Colecționarul (2017), Fetița 
cu chibrituri (2019), Romeo & Julieta (2021).

Despre regizor:
Coregraful Companiei de Teatru-Dans Microbis, domnul Hugo Wolff a fost 
desemnat coregraful anului 2012 în Turcia pentru spectacolul „Hamlet“ în regia lui 
Kemal Basar. Printre cele mai importante distincții, amintim: Locul I la Festivalului 
Naţional Studenţesc de  Dans de la Cluj-Napoca pentru spectacolul Atingere de 
lebădă (2001); Trofeul Festivalului de Dans de la Sibiu pentru spectacolul Atracție 
(2006); Premiul pentru cel mai bun spectacol şi cea mai bună scenografie la  Galele 
Teatrului Studenţesc „Seri în lumea Thaliei“ – Ploieşti (2011); Premiul pentru cel mai 
bun spectacol la Festivalul Naţional Studenţesc de Teatru Contemporan „ActFest“ 
de la Galaţi (2013).

Durata spectacolului: 60 min (fără pauză)

Piața Frații Buzești
Sâmbătă, 21 mai, ora 22:00
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Romeo & Julieta – non verbal
A show presented by Compania de Teatru-Dans Microbis, Sibiu, Romania

Director & Choreographer: Hugo Wolff 

Sound engineer: Dan Caras
Light designer: Drusan Radu
Technical director: Suciu Horia

Dancers: Romeo - Florin Oros, Juliet - Alina Găvozdea, Nurse - Diana Cătănescu, 
Rozalind - Diana Duțu, Doctor - Alexandra Popa, Duke I - Ana Drăgan, Duke II - Andreea 
Pânzaru, Preot - Bogdan Miron, Citizens of Verona (Patients): - Sabrina Bărbulescu, 
Ingrid Metz, Silvana Vlad, Raluca Cristea, Erika Hera, Ana Maria Iorgovan

Synopsis:
The most famous love story in the world which can happen to anyone, anywhere… 
A theater-dance performance built around juvenile, passionate, adventurous and 
erotic love. Choreographer Hugo Wolff manages to highlight a violent, sometimes 
degrading universe that simultaneously explodes into a special tenderness - the 
sensitive image of a deep substrate born from our childhood traumas. A performance 
that shows how the characters’ gestures and feelings are more important than any 
existing hologram and program. Romeo and Juliet, these sublime and eternal lovers 
who break barriers, tear the complex fabric of conventions and breach individual 
freedom. Through love, through its maddening impossibility, something special and 
otherworldly is opened and burns.

About the company:
The Microbis Theater-Dance Company was born in 1993 out of passion for dance. The 
initiative belongs to choreographer Hugo Wolff, who has been creating performances 
that convey the emotions which are first discovered with the young dancers and later 
on, the audience. The dancers convey a special message through each performance, 
incite a series of emotions and manage to form a bond between stage and audience 
beyond words. Among its most important performances, we mention: Clipe de 
luciditate (1997), Curtea miracolelor (2004), Adam and Eve (2006), Teodora 
Împărăteasa Bizanțului (2008), Regina Margot (2009), Interviu cu un EGO (2013), 
Damnatul (2014), Bonnie & Clyde (2016), The Collectioner (2017), The Little Match 
Girl (2019), Romeo & Juliet (2021).

About the director:
Hugo Wolff, choreographer of the Microbis Theater-Dance Company was named 
choreographer of the year in Turkey, in 2012 for Hamlet directed by Kemal Basar. Among 
his most important honors, we mention: First Place at the Students’ National Dance 
Festival from Cluj-Napoca for the performance Atingere de lebădă (2001); Trophy from 
the Sibiu Dance Festival for Atractie (2006); Best Performance and Best Scenography 
Awards at the „Seri în lumea Thaliei“ Gala of Students’ Theater in Ploieşti (2011); Best 
Performance Award at the “ActFest” National Students’ Festival of Contemporary 
Theater from Galaţi (2013).

Performance duration: 60 mins (no intermission)

Frații Buzești Square
Saturday, 21 May, 10pm
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A Poor Player
Spectacol prezentat de Honey-Tongued Theatre Productions, Marea Britanie

De: Filip Krenus și Sean Aita
Regizor: Sean Aita

Durata spectacolului: 70 min (fără pauză)

Valletta Towers - Scena de la Miezul Nopții
Sâmbătă, 21 mai, ora 23:30
Duminică, 22 mai, ora 23:30

Distribuție: Filip Krenus
Scenograf: Zdenko Bašić
Designer costume:  Zdenko Bašić
Coregrafie și mișcare scenică: Philip Parr 
Muzică și design sunet: Philip Parr și Žarko Dragojević 

Sinopsis:
Supranumit o melancomedie cu un strop de farsă, această piesă este inspirată de 
actorii ambulanți englezi care și-au purtat arta prin Europa de nord și centrală în secolele 
XVI și XVII. Dincolo de obstacolele politice și religioase, acești performeri trebuiau să 
depășească cel mai dificil dintre obstacole: limba. Nu se știe despre ei să fi călătorit și 
prin sudul Europei astfel că, forțând limitele adevărului și șansei, această piesă propune 
să ne imaginăm ce s-ar fi întâmplat dacă un actor britanic s-ar fi aruncat într-un vapor și 
ar fi călătorit spre marea Adriatică, descoperind Dubrovnik - oraș care ar fi fost inspirație 
pentru A Douăsprezecea Noapte. Chinuit de ciumă și de obiceiuri străine - timpurile nu 
s-au prea schimbat, se pare - actorul nostru trebuie să găsească drumul către public, un 
detur de la turneul său european.

Despre festival:
Midsummer Scene este cel mai sudic festival de teatru european. Ne-am început 
existența odată cu aniversarea a 450 de ani de la nașterea lui Shakespeare, în 2014, 
iar de atunci Bardul a reprezentat nucleul Festivalului Midsummer Scene. În 2018 
am sărbătorit primii noștri 5 ani de existență cu Visul unei nopți de vară, piesă 
care dă parțial numele festivalului. Producția din 2015 a piesei A douăsprezecea 
noapte a fost transferată la Vienna English Theatre în 2016, an în care am ales o 
actriță pentru rolul titular din Hamlet. Reprezentațiile noastre au călătorit către 
Festivalul Bermuda de trei ori și au deschis sezonul inaugural al Shakespeare on 
the Rock pe acea insulă. Ultima noastră ediție pre-pandemie din 2019 a avut ca 
headline spectacolul Romeo & Juliet în regia lui Sean Aita, care este co-autor al 
piesei prezentate aici. Împreună cu Teatrul Marin Držić, am co-produs Unchiul 
Maroye Reexaminat, o piesă inspirată de comedia cea mai faimoasă a lui Marin 
Držić, scrisă în 1551 și tradusă de Filip Krenus. Reprezentația a făcut parte din 
programul principal al Gdańsk Shakespeare Festival

Despre regizor:
Sean Aita este dramaturg și regizor englez multipremiat. Piesele sale au fost jucate amplu 
în Marea Britanie și peste ocean. Sean a primit premiul CheckOut Theatre pentru piesa 
sa Yallery Brown pentru tineri spectatori, co-produsă împreună cu Forkbeard Fantasy 
la Greenwich Theatre London, și care a fost descrisă de The Guardian drept „atât de 
inventivă încât pare destinată să devină clasică”. A câștigat și Premiul IVCA Clarion, cel mai 
prestigios CSR european, și Premiul Humanitarian Communications pentru piesa Bin It, 
care a fost jucată în întreaga țară timp de 10 ani. Piesele sale au fost reprezentate la Royal 
Theatre Northhampton (The Wrong Trousers, și o nouă traducere a Cyrano de Bergerac 
de Edmond Rostand); la Forest Forge Theatre Company (To the Marrow, Raising the Roof, 
The Smith Family Panto). A avut o reușită colaborare cu Vienna English Theatre. Sean 
revine în acest sezon la Midsummer Scene Festival cu Romeo & Juliet.
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A Poor Player
A show presented by Honey-Tongued Theatre Productions, UK

By: Filip Krenus și Sean Aita
Artistic Director: Sean Aita

Running time of the performance: 70 min (no intermission)

Valletta Towers – Midnight Stage
Saturday, 21 May, 11:30pm
Sunday, 22 May, 11:30pm

Cast: Filip Krenus
Set designer: Zdenko Bašić
Costume designer:  Zdenko Bašić
Choreography and movement: Philip Parr 
Music and sound design: Philip Parr și Žarko Dragojević 

Synopsis:
Dubbed as a melancomedy with a dash of farce, this play is inspired by English 
travelling players who brought their craft to Northern and Central Europe in sixteenth 
and seventeenth centuries. Apart from the political and religious obstacles, these 
performers needed to bridge the most difficult of barriers: language. They are not 
known to have travelled to the south of Europe and, stretching chance and truth, this 
play proposes what would have happened if an English actor quite literally jumped 
ship and, instead to the Baltic, travelled to the Adriatic and chanced upon Dubrovnik, 
claimed to be the inspiration for Twelfth Night. Plagued by the plague and foreign 
custom - times have not changed, it seems - our actor must find a way to his audience 
just as he detoured from his European tour.

About the festival:
MIDSUMMER SCENE is the southernmost English theatre festival in Europe. We began 
our life marking 450th anniversary of Shakespeare’s birth in 2014 and, ever since, the 
Bard has been the core of Midsummer Scene Festival. In 2018 we have celebrated 
our first five years with A Midsummer Night’s Dream, the play that, in part, gave 
the Festival its name. Our 2015 production of Twelfth Night transferred to Vienna’s 
English Theatre in 2016, the year we also featured an actress to play the titular role 
in Hamlet. Our productions have travelled to Bermuda Festival three times and have 
opened the inaugural season of Shakespeare on the Rock on that island. Our last pre-
pandemic edition in 2019 was headlined by Romeo & Juliet directed by Sean Aita who 
is a co-author of this piece. Together Marin Držić Theatre, we have co-produced Uncle 
Maroye Re-Examined, a piece inspired by Marin Držić’s most famous comedy written 
in 1551 and translated by Filip Krenus. The production was in the main programme of 
Gdańsk Shakespeare Festival. 

About the director:
Sean Aita is is an award-winning English playwright and director. His plays have been toured 
extensively both in Britain and overseas. Sean was awarded the CheckOut Theatre Award 
for his original play for young audiences Yallery Brown, co-produced with Forkbeard Fantasy 
at the Greenwich Theatre London which was described in The Guardian newspaper as ‘so 
inventive it seems destined to be a classic’. He also won the IVCA Clarion Award, Europe’s 
most prestigious CSR and Humanitarian Communications Award for his play Bin It which 
toured in the UK for over ten years. He has had his writing produced professionally by 
the Royal Theatre Northampton (The Wrong Trousers, and a new translation of Edmond 
Rostand’s Cyrano de Bergerac); and Forest Forge Theatre Company (To the Marrow, Raising 
the Roof, The Smith Family Panto). He has had a very successful partnership with Vienna’s 
English Theatre. Sean returns to Midsummer Scene Festival this season with Romeo & Juliet.
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Pericle / Pericle pentru persoane cu autism și familiile acestora
Spectacol prezentat de The Flute Theatre, Marea Britanie

Durata spectacolului: 
Pericle: 100 min (20 min pauză)
Pericle pentru persoane cu autism și familiile acestora: 90 min (fără pauză)

Casa de Cultură a Studenților Craiova - Duminică, 22 mai, ora 15:00

Regia: Kelly Hunter
Asistență regie: Oscar Fabres Martin
Distribuția: Charlie Archer, Natasha Haward, Mohit Mathur, Sergio Maggiolo, Oliver 
McLellan, Joshua Welch
Scenografie și Design lumini: Jenny Roxburgh și Kelly Hunter
Costume: Kelly Hunter și Oscar Fabres Martin
Coregrafie, mișcare: Mohit Mathur și Kelly Hunter
Muzică: Compozitor: Maria Mercedes Maresca și trupa

Sinopsis:
Vom prezenta Pericle  în două moduri unice în cadrul unui singur spectacol, pentru a 
include toate categoriile de public posibile. Prima prezentare, de la ora 15.00, va marca  
premiera internațională a noii adaptări aparținând lui Kelly Hunter, jucată în maniera 
personală a companiei Flute: trupurile, vocile și sufletele actorilor se ridică la înălțimea 
provocărilor măreței călătorii furtunoase a lui Shakespeare. La ora 17.15 vom prezenta 
renumita noastră producție Pericle pentru persoane cu autism și familiile acestora. 
Acest spectacol a fost conceput în 2019 de Kelly Hunter în Suedia și de atunci a făcut 
turnee internaționale, fiind jucat în engleză, poloneză, română, catalană, spaniolă și 
suedeză. Douăsprezece persoane cu autism sunt invitate să devină participanți în acest 
spectacol, stând împreună cu trupa de actori în cerc, pe podea, și reprezentând călătoria 
lui Pericle. Familiile participanților pot sta jos, chiar în spatele acestora. Actorii îi invită pe 
participanți să li se alăture, pe măsură ce se desfășoară povestea, prin jocuri senzoriale pe 
care participanții și actorii le joacă împreună. Acest spectacol va fi prezentat în colaborare 
cu ANCAAR: Asociatia Nationala pentru Copii si Adulti cu AUTISM din Romania.

Despre companie:
Flute Theatre creează producții shakespeareene cu ceva mai mult decât vocile și 
corpurile noastre, pentru spectatori cu minți și inimi deschise.Premiatele adaptări ale 
lui Kelly Hunter după Hamlet și A douăsprezecea noapte au făcut turnee la festivalurile 
europene între 2015 și 2019. În acest timp, trupa a dezvoltat mijloace inovatoare 
în a dezvălui cum este să conviețuiești, prin spectacolele noastre shakespeareene 
specializate, cu persoane cu autism și cu familiile acestora. 
Producțiile noastre shakespeareene inovatoare pentru persoane cu autism și familiile 
acestora folosesc Metoda Hunter a Bătăilor Inimii, o serie de jocuri teatrale senzoriale, care 
le permite persoanelor cu autism să transmită cum este să trăiască și să își celebreze propria 
identitate. Persoanele cu autism au creat această metodologie deținătoare de premii în 
întreaga lume, lucrând cu directoarea artistică Kelly Hunter MBE în ultimii 20 de ani.

Despre regizor: 
Kelly Hunter a primit Ordinul Cavaleresc MBE pentru serviciile sale în domeniul teatru în vara 
lui 2019.Este Directorul Artistic al Teatrului Flute, unde a creat Hamlet, A douăsprezecea 
noapte, Pericle, Furtuna pentru copii cu autism, Visul unei nopți de vară pentru tineri cu 
autism și familiile acestora și Pericle pentru  persoane cu autism. Producțiile Teatrului 
Flute fac turnee internaționale. În timpul pandemiei de COVID-19 Kelly a condus trupa 
Teatrului Flute în cadrul a 976 spectacole live online inovatoare cu Furtuna, Visul unei 
nopți de vară și Pericle, pe patru continente, în trei limbi diferite. Este creatoarea 
Metodei Hunter a Bătăilor Inimii, o serie de jocuri teatrale senzoriale pentru tinerii cu 
autism și familiile acestora. Kelly călătorește în întreaga lume ținând prelegeri privitoare 
la activitatea ei inovatoare și transmițând jocurile senzoriale unor comunități unde sunt, 
în cea mai mare măsură, necesare.  Metoda Hunter a Bătăilor Inimii a reprezentat baza 
unui studiu longitudinal la Ohio State University 2011-2015 și în prezent este cercetată 
de Professor Antonia Hamilton în cadrul laboratorului de neuroștiință de la University 
College London și de Dr Jamie Ward la University of Goldsmiths. Kelly este autoarea a 
două cărți, este o actriță cu multe premii la activ, a jucat la Royal Shakespeare Company, 
Royal National Theatre, English Touring Theatre și Vesturport, Islanda. 
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Pericles / Pericles for autistic individuals and their families
A show presented by The Flute Theater, UK

Running time of the performance: 
Pericles: 100 min (20 min intermission)
Pericles for autistic individuals and their families: 90 min (no intermission)

Students’ House of Culture, Craiova - Sunday, 22 May, 3pm

Director: Kelly Hunter
Assistant Director: Oscar Fabres Martin
Cast list: Charlie Archer, Natasha Haward, Mohit Mathur, Sergio Maggiolo, Oliver 
McLellan, Joshua Welch
Set and Lighting designer: Jenny Roxburgh and Kelly Hunter
Costume designer: Kelly Hunter și Oscar Fabres Martin
Choreography, movement: Mohit Mathur și Kelly Hunter
Music: Compozitor: Maria Mercedes Maresca și trupa

Synopsis:
We will present our Pericles in two unique ways over one performance to include all 
possible audiences. Our first presentation at 15.00 will mark the International premiere 
of Kelly Hunter’s new adaptation of the play, performed by our company in Flute’s 
signature style: the bodies, voices and souls of the actors rising to the challenges of 
Shakespeare’s great tempestuous journey. At 17.15 we will present our renowned 
production of Pericles for autistic individuals and their families. PERICLES This show 
was developed in 2019 by Kelly Hunter in Sweden and has since toured internationally, 
being performed in English, Polish, Romanian, Catalan, Spanish and Swedish. Twelve 
autistic individuals are invited to become the participants for this performance, sitting 
with the company in a circle on the floor which represents the journey of Pericles. The 
participants’ families may sit just behind them. The actors invite the participants to join 
them as the story unfolds through sensory games which the participants and actors 
play together. This performance will be presented in collaboration with ANCAAR: 
Asociatia Nationala pentru Copii si Adulti cu AUTISM din Romania.

About the copany:
Flute Theatre create productions of Shakespeare with little more than our voices and 
bodies for audiences with open minds and hearts.
Kelly Hunter’s award winning adaptations of Hamlet and Twelfth Night toured the 
European Festivals between 2015 and 2019. During this time, the company have 
developed pioneering means of sharing how it feels to be alive through our specialised 
Shakespeare performances with autistic individuals and their families. 
Our innovative productions of Shakespeare for autistic individuals and their families 
use the Hunter Heartbeat Method, a series of sensory drama games, which allow 
autistic individuals to share how it feels to be alive and celebrate their identity. Autistic 
individuals have created this award-winning methodology across the world, working 
with Artistic Director Kelly Hunter MBE over the last twenty years.

About the director:
Kelly Hunter was awarded the MBE for her services to theatre in Summer 2019. She is the 
Artistic Director of Flute Theatre, for whom she has created Hamlet, Twelfth Night, Pericles, The 
Tempest for children with autism, A Midsummer Nights Dream for young people with autism 
and their families and Pericles for people with autism.  Flute’s productions tour internationally. 
During the COVID-19 pandemic Kelly led the Flute Theatre company with 976 pioneering live 
online performances of The Tempest, A Midsummer Night’s Dream and Pericles across four 
continents in three different languages.  She is the creator of The Hunter Heartbeat Method, 
a series of sensory drama games for young people with autism and their families. Kelly travels 
the world lecturing about her pioneering work, passing on the sensory games to communities 
where the need is greatest. The Hunter Heartbeat method was the basis of a longitudinal study 
at Ohio State University 2011-2015 and is currently being researched by Professor Antonia 
Hamilton at the neuroscience lab at University College London and by Dr Jamie Ward at 
University of Goldsmiths.  Kelly is the author of two books. Kelly is an award winning actor, she 
has performed with the Royal Shakespeare Company, Royal National Theatre, English Touring 
Theatre and Vesturport, Iceland. 
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Othello
Spectacol prezentat de OKT, Vilnius, Lituania

Regia : Oskaras Koršunovas

Distribuția: Oneida Kunsunga-Vildžiūniene, Digna Kulionytė, Saulius Ambrozaitis,  
Sofija Gedgaudaitė, Karolis Norvilas, Miglė Navasaitytė, Gerda Čiuraitė, Džiugas 
Gvozdzinskas, Aurelijus Pocius, , Džiugas Grinys, Domantas Starkauskas
Scenografia: Oskaras Koršunovas, Julija Skuratova
Costume: Julija Skuratova
Coregrafie, mișcare, muzică:
Compozitor: Antanas Jasenka
Improvizații chitară, autor și interpret: Džiugas Gvozdzinskas
Artist video: Artis Dzerve
Coregraf: Vesta Grabštaitė
Designer lumini: Eugenijus Sabaliauskas

Despre companie:
În 1998, regizorul, împreună cu câțiva colegi care gândeau la fel ca el, au fondat un teatru 
independent, numit Teatrul Oskaras Koršunovas, pe scurt OKT. “Shopping and Fucking” 
de Mark Ravenhill, “Visul unei nopți de vară” și “Cea mai excelentă și lamentabilă tragedie 
a lui Romeo și Julieta” de William Shakespeare, “Fireface” de Marius von Mayenburg, 
“Maestrul și Margareta” de Mihail Bulgakov, “Oedip rege” de Sofocle au devenit pietre de 
temelie ale repertoriului teatrului și ale turneelor sale în străinătate. “Hamlet”-ul prezentat 
în 2008 a marcat începutul unei noi etape la OKT. Artiștii au descoperit un nou spațiu de 
lucru – studioul OKT, și l-au transformat în direcția explorărilor de laborator. “În adâncuri” 
de Maxim Gorky este un examplu absolut de laborator teatral, care a fost creat în spațiul 
deosebit al studioului OKT. Turneele la festivaluri internaționale, spectacolele și proiectele 
în teatre din străinătate cuprind Statele Unite, Coreea de Sud, Australia, Argentina, precum 
și alte teritorii. De aici, motto-ul teatrului OKT: doar fiind “acolo” putem sta “aici.”

Sinopsis
“În „Othello“ Iago acționează în stil machiavelic folosind toate stereotipurile tradiționale 
pentru a-și atinge scopurile și a câștiga disputele. El îi inoculează tatălui Desdemonei idea 
de rasism și îl determină pe însuși Othello să se îndoiască de onoarea lui ca șef militar și 
ca soț. El se joacă cu cele mai întunecate emoții ca un influencer al diavolului, folosind 
definițiile tradiționale ale binelui. Asemeni unui algoritm Facebook el ne cercetează 
nevoile și temerile. Îndată ce ne descoperă călcâiul lui Ahile ne presează atât de tare încât 
devenim oaia neagră care luptă pentru scopurile sale. El îl forțează pe Othello să revină la 
metodele armatei ramificate ierarhic. Othello i se supune întorcându-se împotriva iubirii , 

împotriva adevăratei sale naturi și se auto distruge.” (regizorul Oskaras Koršunovas)

Despre regizor: 
Oskaras Koršunovas s-a născut pe 6 martie, 1969, în Vilnius. În 1993, a absolvit Academia de 
Muzică din Vilnius (clasa professor Jonas Vaitkus) și are Master în regie de teatru. Pe când 
era încă student, Koršunovas a prezentat trilogia “There to be here,” “The Old Woman,” și 
“Hello Sonya New Year” pe baza operei scriitorilor ruși de avant-gardă din secolul al XX-
lea Daniil Kharms și Alexander Vvedensky.  În 1998, regizorul, împreună cu câțiva colegi 
care gândeau la fel, au fondat un teatru independent, numit Teatrul Oskaras Koršunovas. 
Acordarea principalului premiu la Festivalul de la Edinburgh, în 1990, unui student la regie de 
teatru, a reprezentat un început simbolic care a netezit drumul pentru cele mai importante 
premii internaționale. Cel mai prestigios dintre ele – Premiul Europa pentru Noile Realități 
Teatrale i-a fost acordat lui Koršunovas în 2006. În 2009, Koršunovas a primit onorabilul titlu 
de Cavaler al Ordinului francez pentru Literatură și Arte, iar în anul următor i s-a decernat 
premiul principal al Annual Meyerhold Assembly. În 2002,  regizorul a devenit laureat al 
Premiului   Național Lituanian pentru Arte și Cultură. În 2004, a primit Premiul St. Christopher 
al orașului Vilnius pentru Contribuția în Cultură.
Durata spectacolului: 3h 40min (pauză 15 min)

Teatrul Naţional ,,Marin Sorescu” Craiova - Sala „Amza Pellea”
Duminică, 22 mai, ora 20:00

©D. Matvejev
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Othello
A show presented by the OKT, Vilnius, Lithuania

Director : Oskaras Koršunovas

Cast list: Oneida Kunsunga-Vildžiūniene, Digna Kulionytė, Saulius Ambrozaitis,  Sofija 
Gedgaudaitė, Karolis Norvilas, Miglė Navasaitytė, Gerda Čiuraitė, Džiugas Gvozdzinskas, 
Aurelijus Pocius, Džiugas Grinys, Domantas Starkauskas
Set designer: Oskaras Koršunovas, Julija Skuratova
Costume designer: Julija Skuratova
Choreography, movement, music:
Composer: Antanas Jasenka
Improvisation for guitar author and performer: Džiugas Gvozdzinskas
Video artist: Artis Dzerve
Choreographer: Vesta Grabštaitė
Lights designer: Eugenijus Sabaliauskas

About the company:
In 1998, the director, together with a few like-minded fellows, founded an independent 
theatre, called Oskaras Koršunovas Theatre, shortened to just OKT. “Shopping and 
Fucking” by Mark Ravenhill, “A Midsummer Night’s Dream” and “The Most Excellent and 
Lamentable Tragedy of Romeo and Juliet”, “Fireface” by Marius von Mayenburg, “Master 
and Margarita”, “Oedipus the King” by Sophocles, became cornerstones of the theatre’s 
repertoire and its foreign tours. The “Hamlet” presented in 2008 marked the beginning 
of a new phase in OKT. The artists discovered a new work space – the OKT studio, and 
turned in the direction of laboratory explorations. “The Lower Depths” by Maxim Gorky 
– an absolute example of theatrical laboratory, was created in the unusual space of the 
OKT studio. Tours in international festivals, performances and projects in foreign theatres 
encompass the United States, South Korea, Australia, Argentina, and the territory in 
between. Hence, the motto of the OKT theatre: only being “there” can we stay “here.”

Synopsis
“In „Othello“ Iago acts in a Machiavellian way by using all the traditional stereotypes for 
achieving his aims and winning his arguments. He infects Desdemona’s father with racism 
and forces Othello himself to doubt his honor of military chief and husband. He plays with 
the darkest emotions as the devil›s influencer, utilizing the traditional definitions of the good. 
As the Facebook algorithm he seeks for our needs and fears. As he finds our Achille’s heel he 
pushes it so hard that we become the black sheep fighting for his aims. He forces Othello to 
return to the arborescent hierarchical army methods. Othello obeys him by turning against 
his love, against his true nature and ruins himself.” (director Oskaras Koršunovas)

About the director:
Oskaras Koršunovas was born on March 6, 1969, in Vilnius. In 1993 he graduated from the 
Vilnius Music Academy (the course of Jonas Vaitkus) with a Master’s degree in Theatre 
Directing. While still a student Koršunovas presented the trilogy “There to be here,” “The 
Old Woman,” and “Hello Sonya New Year” based on the work of the twentieth century 
Russian avant-garde writers Daniil Kharms and Alexander Vvedensky. In 1998, the director, 
together with a few like-minded fellows, founded an independent theatre, called Oskaras 
Koršunovas Theatre. The main prize of the Edinburgh Festival awarded in 1990 to a 
student of theatre directing was a symbolic beginning, which has paved the way to most 
prominent international awards. The most prestigious of them – the Europe Theatre Prize 
for New Realities – was awarded to Koršunovas in 2006. In 2009, Koršunovas was given the 
honourable title of the Chevalier of the French order of Literature and Arts, and next year he 
was awarded with the main prize of the Annual Meyerhold Assembly. In 2002, the director 
became a laureate of the Lithuanian National Arts and Culture Award. In 2004, he received 
the city of Vilnius St. Christopher Prize for Contribution to Culture.

Running time of the performance: 3h 40min (15min interval)

“Marin Sorescu” National Theatre Craiova - “Amza Pellea” Hall
Sunday, 22 May, 8pm

©D. Matvejev



E U R O PA

4 4

Kill Will
Spectacol prezentat de Compania  

Told by an Idiot, Marea Britanie

Regizor: Paul Hunter
Creat de: Told by an Idiot
Regizor asociat: Joe Gilmour
Distribuția: Joanna Holden și Dudley Rees

Durata spectacolului: aproximativ 20 de minute

Marți, 24 mai
ora 14:30 – Piața Frații Buzești
ora 16:00 – Piața Mihai Viteazul
ora 17:30 – Parcul Nicolae Romanescu
ora 19:00 – Craiovița Nouă – Aleea Duiliu Marcu

Vineri, 27 mai
ora 17:30 – Parcul Nicolae Romanescu
ora 18:30 – Electroputere Mall
ora 19:30 – Piața Frații Buzești
ora 20:30 – Piața William Shakespeare

Miercuri, 25 mai
ora 17:00 – Parcul Nicolae Romanescu
ora 18:00  – Grădina Rovine
ora 19:00 – Piața Mihai Viteazul
ora 20:00 – Piața William Shakespeare

Sâmbătă, 28 mai
ora 10:00 – Piața Centrală
ora 17:30 – Grădina Botanică
ora 18:30 – Electroputere Mall
ora 19:30 – Piața Frații Buzești

Joi, 26 mai
ora 10:00 – Piața Craiovița Nouă
ora 11:00 –  Aeroport Craiova
ora 18:00 – Piața Frații Buzești
ora 19:00  – Piața William Shakespeare

Duminică, 29 mai
ora 10:00  - Târgul Romanescu
ora 17:30 – Grădina Rovine
ora 18:30 – Craiovița Nouă – Aleea Duiliu Marcu
ora 21:30 – Piața William Shakespeare

Despre companie:
Told by an Idiot este o companie teatrală din Regatul Unit, foarte apreciată de 
critici, care explorează condiția umană prin teatru – este o companie ambițioasă dar 
nepretențioasă, atât experimentală cât și accesibilă. Membrii ei evită plictiseala cu orice 
preț, fiind fascinați de zona dintre râs și suferință. Experimentează în mod consecvent 
concepte privitoare la ce poate fi teatrul și cine ajunge să facă teatru. În felul acesta, 
ceea ce fac ei estompează linia de demarcație dintre creator de teatru, participant și 
public. „Told by an Idiot” încurajează abilitățile și talentele noilor creatori de teatru 
prin programul de dezvoltare artistică „Taught by an Idiot” în cadrul căruia nimeni nu 
este exclus. Astfel, ei îi stimulează și îi provoacă pe oamenii din întreaga lume și rămân 
devotați ideii de a face teatru pentru absolut oricine.  

Sinopsis:
Shakespeare cum nu l-ați mai văzut niciodată. Două personaje identice se ceartă pentru 
a demonstra care este adevăratul bard de pe Avon. Ei se încaieră, strigă, se lovesc și se 
fugăresc prin cele mai neașteptate locuri. Această apariție vijelioasă, anarhică, amuzantă 

și imprevizibilă de teatru stradal pune în valoare latura absurdă a psihicului englez. 

Despre regizor: 
Paul Hunter este co-fondator și Director Artistic al companiei „Told by an Idiot”. 
Activitatea lui Paul privind spectacolele montate de „Told by an Idiot” este de regizor/
scriitor/interpret.   Spectacole semnate ca regizor: The Ghost Train; Too Clever By 
Half; Every Last Trick; You Can’t Take It With You;  The Mouse and his Child (RSC); Low 
Pay, Don’t Pay; Senora Carrar’s Rifles (Young Vic); The Opium Eater și Light is Night; The 
Underpants; One Set to Love; Not With That Hand și Jiggery Pokery, Ordago.  Ca regizor 
asociat la Octagon Theatre, Bolton, Paul a pus în scenă: The Venetian Twins, The Beauty 
Queen of  Leenane (Cea mai bună producție, premiu acordat de Manchester Evening 
News), Accidental Death of an Anarchist și Cleo, Camping Emmanuelle and Dick.
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Kill Will
A show presented by Told by an Idiot, UK

Director: Paul Hunter
Created by: Told by an Idiot
Associate Director: Joe Gilmour
Cast list: Joanna Holden and Dudley Rees

Performance duration: approximately 20 minutes

Tuesday, 24 May
2:30pm — Frații Buzești Square
4pm – Mihai Viteazul Square
5:30pm – Nicolae Romanescu Park
7pm – Orizont Park, Craiovița

Wednesday, 25 May
5pm – Nicolae Romanescu Park
6pm - Rovine Park
7pm – Mihai Viteazul Square
8pm - William Shakespeare Square

Thursday, 26 May
10am– Craiovița Market
11am – Craiova International Airport
6pm – Frații Buzești Square
7pm – William Shakespeare Square

Friday, 27 May
5:30pm - Nicolae Romanescu Park
6:30pm – Electroputere Mall
7:30pm – Frații Buzești Square
8:30pm - William Shakespeare Square

Saturday, 28 May
10am - Central Market
5:30pm - Botanical Garden
6:30pm - Electroputere Mall
7:30pm - Frații Buzești Square

Sunday, 29 May
10am –  Romanescu Flea Market
5:30pm – Rovine Park
6:30pm – Orizont Park, Craiovita
9:30pm –  William Shakespeare Square

About the company:
Told by an Idiot is a critically acclaimed UK theatre company that explores the human 
condition through theatre that is ambitious but never pretentious, experimental but 
always accessible. They avoid boredom at all costs and are fascinated by the space 
between laughter and pain. They consistently experiment with what theatre can be 
and who gets to make it. In doing so, their work blurs the line between theatre maker, 
participant and audience. They nurture the skills and talents of emerging theatre 
makers through their Taught by an Idiot artist development programme and their work 
excludes no one. It stimulates and challenges people across the world and they remain 
committed to making theatre for anyone who breathes. 

Synopsis:
Shakespeare as you’ve never seen him before. Two identical Shakespeares argue over 
who is the true bard of Avon. They brawl, shout, kick, and chase each other around the 
most unlikely of places. This wild, anarchic, funny and unpredictable street theatre pop-
up celebrates the ludicrous side of the English psyche. ‘To punch him on the nose or not 
punch him on the nose. That is the question’

About the director:
Paul Hunter is co-founder and Artistic Director of Told by an Idiot. Paul has worked 
on all Told by an Idiot shows to date as director/writer/performer.   Directing credits 
include: The Ghost Train; Too Clever By Half; Every Last Trick; You Can’t Take It With 
You;  The Mouse and his Child (RSC); Low Pay, Don’t Pay; Senora Carrar’s Rifles (Young 
Vic); The Opium Eater and Light is Night; The Underpants; One Set to Love; Not With 
That Hand  and  Jiggery Pokery.   As Associate Director at the Octagon Theatre, 
Bolton, Paul directed: The Venetian Twins, The Beauty Queen of  Leenane (Best 
Production, Manchester Evening News award), Accidental Death of an 
Anarchist and Cleo, Camping Emmanuelle and Dick.  
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On the Move
Spectacol prezentat de Street Theatre Band, Italia

Durata spectacolului: 3 x 30 minute cu 30 minute de pauză minim între fiecare set

Marți, 24 mai
ora 17:30 - Piața Mihai Viteazul
ora 18:30 -  Piața Frații Buzești
ora 19:30 – Piața William Shakespeare

Miercuri, 25 mai
ora 11:00 – Piața Craiovița Nouă
ora 12:00  – Piața Valea Roșie
ora 13:30 – Aeroport Craiova 

Joi, 26 mai
ora 10:00 -  Piața Centrală
ora 18:30 – Electroputere Mall
ora 19:30 – Piața Mihai Viteazul

Sinopsis:

Ansamblul de muzică și teatru stradal cu păpuși mecanice interpretează cântece de pe 
diferite continente. Trupa se varsă precum un râu mic, dar intens, printre spectatori: o 
micuță companie de povestitori din alte vremuri - una din cele mai neconvenționale din 
lumea cunoscută. 

Despre companie:

Compania a fost fondată în 2013 de un colectiv de artiști (actori, muzicieni, ilustratori 
și creatori de păpuși). Intenția acestora a fost de a aduce în stradă o formă de artă folk 
accesibilă și plăcută pentru toți, izvorând din credința că minunea și uimirea se află în 
lumea lucrurilor simple. De atunci, compania a fost invitată să participe la numeroase 
festivaluri din Italia și întreaga lume: Le Fiere Del Teatro (Sarmede),  Dynamico Festival 
(Reggio Emilia), The International rencontre de luthiers et maitres sonneurs (Saint 
Chartier, France), Busker Festival San Giorgio di Piano e Pianoro (Bologna), Buz’en Chene 
(Buzancais, France), Imola in musica, La Luna E’ Azzura (San Miniato), Staranzano Busker 
Festival, MEI ( Faenza), Tent of Circo Paniko, Carnival Of Fantastic Vehicles (Imola), The 
Pflasterspektakel (International Street Art Festival, Linz), Mercantia, Venice Carnival, 
Sharjah Book Fair (UAE).

Regizor: Stefano Michelotti
Distribuție: Stefano Michelotti, Cristiano Grandi, Sara Zilli
Coregrafie, mișcare scenică, muzică: Stefano Michelotti
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Tuesday, 24 May
5:30pm - Mihai Viteazul Square 
6:30pm - Frații Buzești Square 
7:30pm - William Shakespeare Square

Wednesday, 25 May
11am – Craiovița Market
12pm – Valea Roșie Market
1:30pm –  Craiova International Airport

Thursday, 26 May
10am - Central Market
6:30pm – Electroputere Mall
7:30pm - Mihai Viteazul Square

Synopsis:

The street music and theater ensemble with mechanical puppets performs songs 
from different continents. The troupe flows like a small but intense river through the 
public: a little company of narrates, storytellers from another time, one of the most 
unconventional in the known world

About the company:

The company was founded in 2013 by a collective of artists (actors, musicians, 
illustrators and manufacturers artifice scenic, dolls and puppets). The intent was 
to bring in the streets and squares a form of folk art accessible and enjoyable for 
all, in belief that the amazement and wonder are in the world of simple things. 
Since then, the company has been invited in Italy and abroad in important festivals 
and events: „Le Fiere Del Teatro” (Sarmede),  Dynamico Festival (Reggio Emilia), 
„The International rencontre de luthiers et maitres sonneurs” (Saint Chartier, 
France), Busker Festival  San Giorgio di Piano e Pianoro (Bologna), Buz’en Chene 
(Buzancais, France), Imola in musica, La Luna E’ Azzura (San Miniato), Staranzano 
Busker Festival, MEI ( Faenza), Tent of Circo Paniko, Carnival Of Fantastic Vehicles 
(Imola), The Pflasterspektakel (International Street Art Festival, Linz), Mercantia, 
Venice Carnival, Sharjah Book Fair (UAE).

On the Move
A show presented by Street Theater Band, Italy

Director: Stefano Michelotti
Cast list: Stefano Michelotti, Cristiano Grandi, Sara Zilli
Choreography, movement, music: Stefano Michelotti

Performance duration: 3 x 30 minutes with 30 minutes of pause minimum between each set 
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Îmblânzirea scorpiei_MyKate. Petruchio s-a catarinizat!
Spectacol prezentat de Centrul Cultural Reduta, Braşov, România

Durata spectacolului: 1h15 min (fără pauză)

Casa de Cultură a Studenților Craiova
Marți, 24 mai, ora 18:00

Regia artistică: Alina Hiristea
Scenariul: Radu Aldulescu

Sinopsis:
Îmblânzirea scorpiei_MyKate. Petruchio s-a catarinizat! a fost distins cu premiul 
„Spectacolul de teatru al anului 2019”, în cadrul Premiilor în cultură Brașov.  
Un Shakespeare extrem-contemporan, o experiență shaking-scene. 
Dorința de a iubi și de a fi iubit există în fiecare dintre noi, însă felul în care acest 
spectacol  ne-o induce este unic. Proiectați pe fundalul unui peisaj de sfârșit de lume, 
Katarina și Petruchio se confruntă într-un război al sexelor, cu ardoare, spirit și simț al 
umorului exploziv, ca și cum ar fi primii/ultimii de pe pământ.
”I must be cruel only to be kind” -  deviza hamletiană i se potrivește și lui Petruchio, care 
dezvoltă o strategie de vindecare a  sufletului ei rănit de prea multe decepții. Etapele 
„îmblânzirii”, din această perspectivă, vor genera o suită de situații surprinzătoare ce 
vor culmina cu marea cădere a măștilor și platoșelor Katarinei și cu izbucnirea iubirii în 
forma ei pământeană și nepământeană, de izvor al vieții.O sărbătoare shakespeariană, 
pentru noi toți, cei atât de încercați astăzi.

Despre companie:
Centrul Cultural „Reduta”   este una din cele mai vechi instituții de cultură din 
Brașov. Vechea clădire a „Redutei” ridicată în secolul al XVIII-lea, situată în Centrul 
Istoric al orașului, a servit, inițial, ca teatru, sală de concerte și baluri.  A fost demolată 
în anul 1892 și reclădită, între anii 1893-1894. Noua „Reduta”, sau Casa de Concerte, a 
fost construită după planurile inginerului orașului Christian Kertsch, în stilul baroc, cu 
elemente rococo. Pe faţadă, în stilul renaşterii italiene, se află busturile lui Shakespeare, 
Wagner, Schumann, Mozart, Beethoven, Goethe și Schiller. Poartă numele de „Reduta”, 
după o vestită sală de spectacole din Viena. În 1948, a fost dată în folosința Teatrului 
de Stat, până în martie 1959. „Reduta” dispune de o sală de spectacole cu un număr de 
370 de locuri, de sală de balet “I. C. Vasiliu”, sală de muzică „Franz Liszt”, sala „Arcadia”. 
Imobilul ce adăposteste Centrul Cultural este monument istoric și face parte din Centrul 
Istoric al Municipiului Brasov, cu titlu de rezervație de arhitectură.

Despre regizor:
Alina Hiristea a regizat spectacole precum Amedeu sau cum să te descotoroseşti 
de Eugène Ionesco (Teatrul Municipal Baia Mare), Ai toată viaţa înainte!, după Romain 
Gary (Teatrul Nottara București), Poveste de iarnă de Shakespeare (Teatrul „Sică 

Distribuţia:
Katarina: Patricia Ionescu
Petruchio: Mihai Nițu

Decorul: Șerban Savu (onorific)

Costumele: Mihaela Crețescu
Mișcarea scenică, selecția muzicală: 
Alina Hiristea
Video edit/ Mapping: Iulia Pană

Alexandrescu” Brașov), Ce mai taci, Gary?, inspirat din opera lui Ion D. Sîrbu (Teatrul 
Național „Marin Sorescu” Craiova), Inima Reginei Maria de Radu Aldulescu (Teatrul de 
Stat Constanța), Nunzio de Spiro Scimone (ARCUB București), Călătoria lui Dante, cu 
Emil Boroghină, societar de onoare al Teatrului Național „Marin Sorescu” Craiova, în 
cadrul Teatrului Poesis, în parteneriat cu Teatrul Nottara. 
Spectacole selectate în Festivalul Internațional Shakespeare Craiova: Doar Hamlet,  cu Adrian 
Andone (Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova), 2010, Furtuna (Teatrul Gong Sibiu), 
spectacol invitat și la Wuzhen Theatre Festival, China, 2016, și Lear. Un nebun amar și unul 
dulce, cu Mihai Bica (Centrul Cutural Reduta,  Brașov), 2018.

©Iulia Pană
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The Taming of The Shew_MyKate. Petruchio is Katefied!
A show presented by Centrul Cultural Reduta, Braşov, Romania 

Performance duration: 1h15 min (no intermission)

Students’ House of Culture, Craiova
Tuesday, 24 May, 6pm

Artistic Director: Alina Hiristea
Script: Radu Aldulescu

Cast:
Katarina: Patricia Ionescu
Petruchio: Mihai Nițu

Scenography: Șerban Savu (honorary)

Costume Designer: Mihaela Crețescu
Scenic Movement, Music selection: Alina 
Hiristea
Video Edit/ Mapping: Iulia Pană 

Synopsis:
The Taming of the Shrew_MyKate. Petruccio is Katefied! was awarded “Performance of 
the Year 2019” at the Culture Awards in Brasov. An extremely contemporary Shakespeare, 
a shaking-scene experience. The desire to love and be loved resides in each of us, but 
the way in which this performance induces it is unique. Projected onto an apocalyptic 
landscape, Katarina and Petruchio are faced in a war of sexes with arduousness, spirit and 
explosive sense of humor, as if they were the last people on Earth,
”I must be cruel only to be kind” - the Hamletian tagline suits Petruchio, who develops 
a strategy of healing her wounded soul. The stages of ‘taming’, from this perspective, 
will generate a suite of surprising situations that will culminate with the great falling of 
Katarina’s masks and shields and a burst of love in its forms both earthly and unearthly, 
a spring of life. A Shakespearean celebration for us, who are so storm-beated today.

About the company:
The Cultural Center “Reduta” is one of the oldest cultural institutions in Brasov. The old 
building of the “Reduta”, raised in the 18th century and located in the city’s historical 
center, initially served as a theater, concert hall and ballroom. It was demolished in 1892 
and rebuilt between 1893-1894. The new “Reduta”, or House of Concerts, was built 
according to plans by city engineer Christian Kertsch in the Baroque style with Rococo 
elements. On its facade, in an Italian Renaissance style, one can observe the busts of 
Shakespeare, Wagner, Schumann, Mozart, Beethoven, Goethe and Schiller. It is named 
after a famous concert hall in Vienna.
In 1948 it was given for use to the State Theater, up until March 1959. “Reduta” offers 
a hall with 370 seats, the ballet hall “I.C. Vasiliu”, the music hall “Franz Liszt” and the 
“Arcadia” hall. The building housing the Cultural Center is a historic monument and is 
part of the Historic Center of Brasov, having the title of architectural reservation.

About the director:
Alina Hiristea has directed performances such as Amedeu or How to Get Rid Of It 
by Eugene Ionesco (Town Theater in Baia Mare), The Life Before Us by Romain Gary 
(Nottara Theater in Bucharest), Winter Tale by Shakespeare (“Sica Alexandrescu” 
Theater in Brasov), Ce mai taci, Gary? inspired by the works of I.D. Sirbu (National 

Theater “Marin Sorescu” in Craiova), Queen Mary’s Heart by Radu Aldulescu (State 
Theater in Constanta), Nunzio by Spiro Scimone (ARCUB in Bucharest), Dante’s Trip with 
Emil Boroghina, Honorary Societary of the National Theater “Marin Sorescu” of Craiova, 
at the Poesis Theater in partnership with Nottara Theater.
Performances selected for the International Shakespeare Theater of Craiova: Just 
Hamlet with Adrian Andone (National Theater “Marin Sorescu” of Craiova), 2010, The 
Tempest (Gong Theater in Sibiu), which was also performed at the Wuzhen Theater 
Festival, China, 2016 and Lear. A Bitter Fool and a Sweet One, with Mihai Bica (Reduta 
Cultural Center, Brasov), 2018.

©Iulia Pană
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MACBETT
Spectacol prezentat de  

Teatrul Maghiar de Stat Cluj, România

Traducerea în limba maghiară: 
RÓBERT BOGNÁR 

Distribuţia: , Macbett: ZSOLT BOGDÁN, 
Banco: GÁBOR VIOLAm Duncan: MIKLÓS 
BÁCSm Lady Duncan / Lady Macbett: 
ANDREA VINDIS, Glamiss: ÁRON DIMÉNY
Candor: LÓRÁND VÁTA, Macol: JÓZSEF 
BÍRÓ, Clown: MELINDA KÁNTOR, 
Cameristă: ANIKÓ PETHŐ, Cameristă: 
ESZTER ROMÁN, Soldat: SZABOLCS 
BALLA, Ofițer: BALÁZS BODOLAI, 
Ordonanțe / Valeți: ANDRÁS BUZÁSI, 
ZSOLT GEDŐ, TAMÁS KISS, CSABA 
MAROSÁN

Decorul: HELMUT STÜRMER
Costumele: LIA MANȚOC
Muzica originală: VASILE ȘIRLI
Dramaturgia: ANDRÁS VISKY
Corepetitor: PÉTER KOLCSÁR
Asistent de dramaturgie: KATA DEMETER
Asistent costume: BOGDAN DOBRE
Asistent de regie: ALPÁR FOGARASI, 
ÁDÁM NYÁRI
Regia tehnică: ENIKŐ ALBERT, PÁL 
BÖJTHE
Despre spectacol:
Macbett-ul lui Ionesco nu este o simplă 
întoarcere pe dos parodistică a capodoperei 
shakespeariene, ci o radiografie și o 
deconspirare a unei vieți publice abrutizate, 

Regia: Silviu Purcărete
De: Eugène Ionesco

apropiate de absurd. Piesa prezintă, cu umor necruțător, viața publică animată și împinsă în 
haos de o ostilitate constant stimulată. Macbett-ul ionescian vorbește în același timp și despre 
absurdul conspirației. El se adresează cu o acuitate surprinzătoare spectatorului de azi. - 
András Visky

Despre companie:
Teatrul Maghiar de Stat Cluj este un element determinant pentru identitatea culturală 
a oraşului, fiind totodată cea mai veche companie de teatru în limba maghiară, care 
funcţionează fără întrerupere de la înfiinţare. Începând din 2008 este membru al Uniunii 
Teatrelor din Europa. Repertoriul teatrului cuprinde deopotrivă spectacole după texte 
clasice şi contemporane ale literaturii maghiare şi universale. Pe lângă reprezentaţiile în 
sala mare şi în sala studio, teatrul organizează seri de teatru-lectură și programe culturale 
comunitare. Teatrul Maghiar este, de asemenea, organizatorul Festivalului Internaţional de 
Teatru Interferenţe, care are loc o dată la doi ani. Dincolo de sistemul de repertoriu menit să 
vină în întâmpinarea nevoilor unui public larg, teatrul îşi propune să fie și un loc creator de 

noi nevoi, sala studio fiind unul dintre spațiile dedicate acestei activități. Scopul teatrului este 
să organizeze evenimente conexe – ateliere de creaţie, programe de iniţiere, workshop-uri 
etc. – care dau naştere unui mediu deschis şi atent la nevoile publicului său.
 
Despre regizor:
Silviu Purcărete s-a născut la Bucureşti, în 1950. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi 
Cinematografică din Bucureşti. A lucrat la Piatra Neamţ, Constanţa, Bucureşti şi, din 1988, la 
Teatrul Naţional din Craiova. În 2007 a realizat spectacolul Faust de J.W. Goethe, la Teatrul 
Naţional „Radu Stanca” din Sibiu, spectacol care a obţinut un notabil succes la Festivalul de 
la Edinburgh, ediţia 2009. A lucrat la teatre din Anglia, Austria, Franţa, Norvegia, Portugalia, 
Ungaria, precum şi la Operele din Bonn, Cardiff, Viena, Essen. În 1996 devine director al 
Centrului Dramatic din Limoges, pentru care produce câteva spectacole şi unde înființează o 
şcoală pentru tineri actori. Este distins cu Ordinul Steaua României în grad de Comandor şi cu 
titlul de Chevalier des Arts et des Lettres, în Franţa. A obţinut Premiul Criticii şi Premiul pentru 
excelenţă artistică al Fundaţiei Hamada, în cadrul Festivalului Internaţional de la Edinburgh 
(1991), Premiul pentru cel mai bun spectacol străin la Festivalul Americilor de la Montreal (1993), 
Premiul Golden Globe Peter Brook pentru cea mai bună regie de teatru (1995), Premiul Criticii 
la Festivalul de teatru de la Dublin (1996), Premiul special al juriului la Festivalul Internaţional 
Shakespeare de la Gdansk (2006), Premiul UNITER pentru Cea mai bună regie (1993 şi 2005), 
Premiul UNITER pentru Excelenţă (1997 şi 2010 - cu echipa spectacolului Faust de la Teatrul 
Naţional „Radu Stanca” din Sibiu) și Premiul UNITER pentru întreaga activitate (2017).

Durata spectacolului: 2h 30min (cu pauză)

Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova - Sala „Amza Pellea”
Marți, 24 mai, ora 20:00
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MACBETT
A show presented by  

The Hungarian Theater of Cluj, Romania

Translation into Hungarian: RÓBERT 
BOGNÁR 

Cast: Macbett: ZSOLT BOGDÁN, Banco: 
GÁBOR VIOLA, Duncan: MIKLÓS BÁCS, 
Lady Duncan / Lady Macbett: ANDREA 
VINDIS, Glamiss: ÁRON DIMÉNY, Candor: 
LÓRÁND VÁTA, Macol: JÓZSEF BÍRÓ, 
Clown: MELINDA KÁNTOR, Cameristă: 
ANIKÓ PETHŐ, Cameristă: ESZTER 
ROMÁN, Soldat: SZABOLCS BALLA, 
Ofițer: BALÁZS BODOLAI, Ordonanțe / 
Valeți: ANDRÁS BUZÁSI, ZSOLT GEDŐ, 
TAMÁS KISS, CSABA MAROSÁN

Scenographer: HELMUT STÜRMER

Costume Designer:: LIA MANȚOC
Original Score: VASILE ȘIRLI
Dramaturgy: ANDRÁS VISKY
Co-repetitor: PÉTER KOLCSÁR
Assistent dramatist: KATA DEMETER
Costumes assistant: BOGDAN DOBRE
Director’s assistant: ALPÁR 
FOGARASI, ÁDÁM NYÁRI
Technical director: ENIKŐ ALBERT, PÁL 
BÖJTHE

About the performance:
Ionesco’s Macbett is not a mere 
parodistical rollover of the Shakespearean 
masterpiece, but a radiography and 
denouncement of a brutish public life 

Director: Silviu Purcărete
By: Eugène Ionesco

nearing the absurd. With ruthless humor, the play highlights a public life animated and 
pushed into chaos by hostilities which are constantly probed. Ionesco’s Macbett speaks, at 
the same time, of the absurd of conspiracies. He is surprisingly relevant to today’s spectator. 
- András Visky

About the company:
The State Hungarian Theater from Cluj is emblematic for the city’s cultural identity 
and represents the oldest theater company functioning in the Hungarian language 
uninterruptedly since its beginning. Starting in 2008 it has been a member of the European 
Theaters’ Union. The theater’s repertoire includes both classical and contemporary texts of 
Hungarian and universal literature. Besides its main hall and studio performances, the theater 
also holds play readings and cultural community programmes. The Hungarian theater is 
also the organizer of the Interference International Theater Festival, which takes place every 
two years. Beyond its repertoire system meant to fulfill the needs of a wide audience, the 
theater also aims to be a space for creating new needs, so the studio acts as space for these 

activities. The theater’s purpose is to create related events - creative workshops, initiation 
programmes, etc. - which form an open environment, attentive to its audience’s needs.

About the director:
Silviu Purcărete was born in Bucharest, in 1950. He graduated from UNATC. He worked in Piatra 
Neamţ, Constanţa, Bucharest and, since 1988, at the National Theater of Craiova. In 2007 he 
staged Faust by J.W. Goethe at the “Radu Stanca” National Theater from Sibiu, a performance 
which reported notable success at the Edinburgh Festival, 2009 edition. He has also worked in 
theaters around Great Britain, Austria, France, Norway, Portugal, Hungary, as well as the Bonn, 
Cardiff, Vienna and Essen Operas. In 1996 he became the manager for the Dramatic Institute 
in Limoges, where he staged several performances and founded a school for young actors. He 
has been awarded the Critics’ Award and an Award for Artistic Excellence from the Hamada 
Foundation during the International Theater Festival Edinburgh (1991), Best Foreign Performance 
Award at the Americas Festival in Montreal (1993), The Golden Globe Peter Brook Award for Best 
Theater Director (1995), the Critics’ Award at the Dublin Theater Festival (1996), the Special Jury 
Prize at the International Shakespeare Festival in Gdansk (2006), UNITER Award for Best Director 
(1993 and 2005), UNITER Excellency Award (1997 and 2010 - with the team working on Faust at 
“Radu Stanca” Theater in Sibiu), and the UNITER Award for the entire career (2017).

Performance duration: 2h 30min (intermission)

“Marin Sorescu” National Theatre Craiova - “Amza Pellea” Hall
Tuesday, 24 May, 8pm
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SHAKESPEAREOLOGY
Spectacol prezentat d e Compania Sotterraneo, Italia

Regizor: SOTTERRANEO 

Text: Daniele Villa
Distribuție: Woody Neri
Light design: Marco Santambrogio
Costume: Laura Dondoli
Sunet: Mattia Tuliozi
Regizor tehnic: Monica Bosso
O producție a Sotterraneo cu susținere financiară din partea Regione Toscana, 
Mibact residencies Centrale Fies_art work space, CapoTrave/Kilowatt, Tram – 
Attodue, Associazione Teatrale Pistoiese

Sinopsis:
Jerome Salinger spunea ”Ce mă dă pe spate cu adevărat este o carte pe care, odată ce 
ai terminat-o de citit, îți dorești ca autorul ei să fi fost un bun prieten de-al tău pe care 
să-l poți suna oricând ai chef.” Dorința noastră a fost ca unul din spectacolele noastre să 
fie precum acea convorbire telefonică. Mai exact, dintotdeauna ne-am dorit să îl putem 
suna și cunoaște pe William Shakespeare în carne și oase, să stăm de vorbă cu el despre 
viața sa, despre ce s-a întâmplat cu operele sale, și despre cei peste 400 de ani din istoria 
sa post-mortem pe și în afara scenei.
Shakespearology este un one-man show, un catalog de materiale mai mult sau mai puțin 
pop despre Shakespeare. Este o piesă de teatru hibrid care îi conferă voce Bardului cu scopul 
de a inversa rolurile obișnuite. După secole în care viața și opera sa au fost chestionate, el are 
în sfârșit ocazia să își spună părerea și să pună întrebări spectatorilor de azi.

Despre companie:
Compania teatrală Sotterraneo și-a început activitatea sub forma unui colectiv de 
cercetare din Florența, în 2005. Grupul este compus din membri originali, precum și o 
serie de colaboratori al căror număr variază în funcție de proiecte. Grupul de lucru creat 
își propune să investigheze posibilitățile de limbaj ale teatrului - un spațiu caracterizat 
de un anumit timp fizic și intelectual, arhaic și contemporan în același timp. Sotterraneo 
experimentează cu diferite formate, producând piese stratificate și transversale, în 
căutarea de noi forme și nou conținut. Spectacolul lor, Overload, a câștigat premiul UBU 
la secțiunea Cel mai bun spectacol de teatru italian din 2018. Din 2021 Sotterraneo este 
Associated Artist la Piccolo Teatro di Milano.

Spectacolele lor sunt jucate în marile orașe italiene, dar și în afară - Spania, 
Germania, Franța, Marea Britanie, Portugalia, Olanda, Elveția, Bosnia, Slovenia, 
Croația, Chile și China.

Durata spectacolului: 70min (fără pauză)
Valletta Towers - Scena de la Miezul Nopții
Marți, 24 mai, 23:30
Miercuri, 25 mai, 23:30

©Francesco Niccolai
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SHAKESPEAREOLOGY
A show presented by Sotterraneo Company, Italy

Director: SOTTERRANEO 

Text: Daniele Villa
Cast list: Woody Neri
Light designer: Marco Santambrogio
Costume designer: Laura Dondoli
Sound Designer: Mattia Tuliozi
Technical assistance: Monica Bosso
A production of Sotterraneo with the financial support of Regione Toscana, Mibact 
residencies Centrale Fies_art work space, CapoTrave/Kilowatt, Tram – Attodue, 
Associazione Teatrale Pistoiese

Synopsis:
Jerome Salinger stated that ‘What really knocks me out is a book that, when you’re all 
done reading it, you wish the author that wrote it was a terrific friend of yours and you 
could call him up on the phone whenever you felt like it’. It has been our desire that one 
of our theater productions resemble that phone call. In particular, we always wanted to 
call up and meet William Shakespeare in the flesh, and have a chat with him about his 
life, what has been done with his works, and more than 400 years of his post-mortem 
history on and off stage. 
Shakespearology is a one-man show, a catalog of more or less pop materials on 
Shakespeare. It is a hybrid theater play that gives voice to the Bard himself, with the 
aim to overturn the usual roles. After centuries spent questioning his life and his works, 
he will finally have a chance to speak his mind, asking questions to today’s audiences.

About the company:
Sotterraneo theater company began working as a research collective in Florence in 
2005. The group is comprised of long-term members as well as a cluster of collaborators 
whose numbers vary according to the project at hand. The resulting working group 
aims to investigate the linguistic possibilities of theater – a place characterized by a 
physical and intellectual time, both old and hopelessly contemporary. Sotterraneo like 
to experiment with different formats, producing cross-cutting and stratified pieces in 
search of form and content. Their production, Overload, won the UBU Award as Best 
Italian Theatre Show in 2018. From 2021 Sotterraneo is Associated Artist at Piccolo 
Teatro di Milano.

Their performances tour Italy’s main cities as well as abroad – in Spain,Germany, France, 
UK, Portugal, the Netherlands, Switzerland, Russia, Bosnia and Herzegovina, Slovenia, 
Croatia, Chile and China. 

Performance duration: 70min (no intermission)
Valletta Towers – Midnight Stage
Tuesday, 24 May, 11:30pm
Wednesday, 25 May, 11:30pm

©Francesco Niccolai
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RICHARD III
Spectacol prezentat de Teatrul Andrei Mureșanu, Sfântu Gheorghe, România

Scurtă prezentare a teatrului
Infiintat in 1987, Teatrul „Andrei Muresanu” (TAM) din Sfantu Gheorghe este o institutie 
publica de spectacole, finantata de Consiliul Local al Municipiului Sfantu Gheorghe. 
TAM este principalul generator de evenimente culturale artistice pentru comunitatea 
minoritara romaneasca din zona (regiunea Harghita-Covasna).
Institutia functioneaza ca un teatru de repertoriu si ofera publicului sau montari din dramaturgia 
clasica romaneasca si universala, dar si piese contemporane, fiind deschis tuturor tendintelor 
actuale din spatiul teatral. Mai mult decat atat, TAM pune un accent deosebit pe tineri, atat 
pe cei care aleg sa isi faca o cariera in domeniul teatral, cat si pe publicul tanar, inclusiv copii. 
Sustinerea tinerilor este unul dintre obiectivele principale ale institutiei.
De-a lungul timpului, TAM a lucrat cu personalitati marcante care au trasat directii 
importante in peisajul teatral romanesc, intre care Radu Afrim, Theo Herghelegiu, 
Cristian Juncu, Horatiu Mihaiu, Ana Margineanu, Vlad Massaci, Alexandru Dabija, Andrei 
Majeri si multi altii.

Sinopsis
Noua producție teatrală este o abordare postmodernă a piesei celebrului dramaturg. Atât 
costumele, cât și decorul sunt aduse în actualitate, dar păstrează o serie de elemente care 
sugerează stilul epocii victoriene. În plus, regizorul a rămas fidel față de textul original, ceea 
ce face ca montarea să fie o combinație reușită între nou și vechi. Spectacolul „Richard al 
III-lea”, în varianta lansată de TAM, a primit sprijinul financiar al AFCN datorită noutății pe 
care o aduce. Această noutate se traduce prin realizarea producției într-o dublă perspectivă, 
offline și online. Perspectiva offline este una circulară, realizată prin dispunerea locurilor 
spectatorilor pe trei laturi. În această variantă, spectatorul este transpus în mijlocul acțiunii. 
Perspectiva online este concepută pentru tehnologia VR360 și conferă singularitate, în 
sensul în care i se adresează unui singur spectator care devine parte din acțiune.

Biografie
Deși încă tânăr, regizorul Eugen Gyemant și-a câștigat notorietatea la nivel național, 
spectacolele lui fiind din ce în ce mai apreciate. Recunoscut pentru ingeniozitatea cu 
care abordează piesele în montările sale, Gyemant are în spate o activitate profesională 
impresionantă, care include și scenografie, asistență regie și activitate literară. De-a lungul 
carierei sale, a realizat spectacole pe scena mai multor teatre din țară, în orașe precum 

București, Satu Mare, Târgoviște, Galați sau Brăila. La Sf. Gheorghe, a montat în ultimii 
ani două spectacole de senzație „Zbor deasupra unui cuib de cuci” de ... și Richard II de 
William Shakespeare. Dorința sa de a explora multitudinea de posibilități regizorale și 
deschiderea spre experiment l-au împins și către teatrul VR360, fiind primul regizor român 
– și poate printre primii din lume – care s-au aventurat să transfere experiența teatrală 
în realitatea virtuală, unde a reușit să păstreze cu succes capacitatea spectacolului de a 
transmite emoție și de a stimula trăiri dintre cele mai diverse.

Regia artistică & Traducere: Eugen Gyemant

Durata spectacolului: 2h 45 min (fără pauză)

Casa de Cultură a Studenților Craiova - Miercuri, 25 mai, ora 19:00

Distribuția:
Richard: Sebastian Marina 
Lady Anne: Claudia Ardelean
Regina Elizabeth: Fatma Mohamed 
Regina Margaret: Elena Popa 
Lady Rivers: Anca Pitaru
Ducesa de York: Mona Codreanu
Buckingham: Iulian Traistaru 
Tyrrel Catesby: Costi Apostol 
Stanley: Ion Fiscuteanu Jr. 

Sir William Hastings: Marius Popa
Clarence: Stefan Aleksandru Forir 
Regele Edward: Sergiu Alius 
Prințul Edward: Andreas Marina
Ducele de York: Christof Marina 
Micul Richard: Matei Popa.

Decorul: Eugent Gyemant
Costumele: Cristina Milea

©Volker Vornehm
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RICHARD III
A show presented by Theatre Andrei Mureșanu Sfântu Gheorghe, Romania

Short presentation of the theatre/company
Founded in 1987, „Andrei Muresanu” Theatre (TAM) in Sfantu Gheorghe is a public 
performance institution funded by the Local Council of Sfantu Gheorghe Municipality. 
TAM is the main generator of cultural artistic events for the Romanian minority 
community in the area (Harghita-Covasna region). The institution is a repertory 
theatre that offers its audiences productions of Romanian and universal dramaturgy, 
being also open to all the new tendencies in contemporary theatre. Moreover, TAM 
places a special emphasis on young people, both those who choose to pursue a career 
in theater, and young audiences, including children. Supporting young people is one 
of the main objectives of this institution. Over time, TAM has worked with prominent 
personalities who have established important directions in the Romanian theatrical 
landscape, including Radu Afrim, Theo Herghelegiu, Cristian Juncu, Horatiu Mihaiu, 
Ana Margineanu, Vlad Massaci, Alexandru Dabija, Andrei Majeri and many others.

Synopsis
The new theatrical production is a postmodern approach of the famaous playwright’s play. 
Both the set and the costumes are contemporary yet keeping elements of the Victorian 
era. Moreover, the director remained true to the original text, therefore the production is a 
successful combination of old and new. The performance of  “Richard III”, the TAM’s version, 
had the support of AFCN due to its novelty. Its novelty consists in a double perspective, 
offline and online. The offline perspective is circular by placing the audience’s seats on three 
sides. This way, the viewer is transposed in the middle of the action.  The online perspective 
is conceived for the VR360 technology and offers uniqueness, i.e. it addresses a single viewer 
who becomes part of the action.

Director’s biography
Although still young, the director Eugen Gyemant has gained national fame, his 
performances being more and more appreciated. Recognized for his ingenious 
approach in his productions, Gyemant has an impressive professional background, 
which also includes set design, directing assistance and literary activity. Throughout 
his career, he has staged in several theatres in the country, in Bucharest, Satu Mare, 
Targoviște, Galati and Braila. 
In recent years, he has staged in Sf. Gheorghe two sensational performances: One Flew 

Over the Cuckoo’s Nest and William Shakespeare’s Richard II. His desire to explore the 
many possibilities of directing, and his openness to experiment, pushed him to VR360 
theater, being the first Romanian director - and perhaps one of the first in the world - 
who ventured to transfer theatrical experience to virtual reality, where he managed to 
successfully maintain the ability of the performance to convey emotion and to stimulate 
the most diverse feelings.

Directed & translated by: Eugen Gyemant

Running time of the performance: 2h 45 min (no intermission)

Students’ House of Culture, Craiova - Wednesday, 25 May, 7pm

Cast:
Richard: Sebastian Marina 
Lady Anne: Claudia Ardelean
Regina Elizabeth: Fatma Mohamed 
Regina Margaret: Elena Popa 
Lady Rivers: Anca Pitaru
Ducesa de York: Mona Codreanu
Buckingham: Iulian Traistaru 
Tyrrel Catesby: Costi Apostol 
Stanley: Ion Fiscuteanu Jr. 

Sir William Hastings: Marius Popa
Clarence: Stefan Aleksandru Forir 
Regele Edward: Sergiu Alius 
Prințul Edward: Andreas Marina
Ducele de York: Christof Marina 
Micul Richard: Matei Popa.

Set Designer: Eugent Gyemant
Costume Designer: Cristina Milea

©Volker Vornehm
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Romeo and Juliet and Other Catastrophic Love Affairs
Spectacol prezentat de Rolf Alme caștigător al selecției Rețelei Europene a Festivalurilor Shakespeare

Regia: Rolf Alme
Distribuția: Piotr Misztela și Christian Hestø
Scenografia: Rolf Alme
Costume: Rolf Alme
Coregrafie, mișcare, muzică: Rolf Alme

Despre companie:
W&A reprezintă o colaborare artistică între artiștii Barbara Wilson și Rolf Alme. W&A 
dezvoltă proiecte de expoziții tematice și de spectacole contopind arta vizuală cu 
arta teatrală. Spectacolul „Romeo și Julieta și alte povești de iubire catastrofale” face 
parte dintr-o activitate de cercetare mai amplă pe baza tragediei lui Shakespeare în 
cadrul căreia s-au realizat diverse strategii performative, precum și diferite concepte de 
practică a artei vizuale.

Sinopsis:
Textul se bazează pe proiectul artistic W&A: “Invitații la nuntă”. Plecând de la fotografii 
document ale unor cupluri tinere aflate în zone de război, artiștii Barbara Wilson și 
Rolf Alme au creat, pe baza unor povești de iubire tragice, colaje, picturi, desene și 
videoclipuri și, în cele din urmă, acest spectacol. 
Actorul norvegian Christian Hestø, împreună cu actorul polonez Piotr Misztela, 
interpretează tragedia lui Shakespeare adăugând constant povești reale, din zilele 
noastre, ale unor iubiri imposibile sau interzise. Toate aceste povești sunt triste, 
temele sunt grave, dar spectacolul este plin de umor. Tragismul acestor povești 
de iubire este atât de evident și de copleșitor încât nu pot fi abordate decât prin 
intermediul umorului. Altminteri, ne vom pierde probabil dorința de a trăi și dorința 
de a iubi pe cine vrem noi.   

Despre regizor: 
Rolf Alme a studiat la Oslo School of Architecture, Academy of Fine Arts din Dresda 
și Academy of Fine Arts la Cambre din Bruxelles. Din 1986 a lucrat ca scenograf la 
teatre din Norvegia, Danemarca, Suedia, Islanda și Germania înainte de a deveni Șef 
Departament Scenografie la Danish National School of Performing Arts, în 1995. 
Din 1998 până în 2006 a fost profesor și Director Artistic la Norwegian Theatre 
Academy. De atunci, lucrează ca regizor și artist vizual. A regizat spectacole de 

teatru  în Danemarca, Norvegia și Polonia și spectacole de circ contemporan în 
Belgia și Olanda. Lucrările sale artistice se bazează pe texte sau romane clasice pe 
care le rescrie și le conceptualizează pentru a crea comentarii politice și sociale clare 
cu referire la societatea prezentă. La nivel estetic spectacolele sale de concepție 
sunt compoziții ludice care contopesc diverse forme teatrale, artă performativă, 
dans modern și artă vizuală. 

Durata spectacolului: 1h 20min (fără pauză)

Grădina Valletta Towers - Miercuri, 25 mai, ora 21:30
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Romeo and Juliet and Other Catastrophic Love Affairs
A show presented by Rolf Alme, the winner of the  

European Shakespeare Festivals’ Network worldwide competition

Director: Rolf Alme
Cast list: Piotr Misztela și Christian Hestø
Set designer: Rolf Alme
Costume designer: Rolf Alme
Choreography, movement, music: Rolf Alme

About the company:
W& A is an artistic collaboration between the artists Barbara Wilson and Rolf Alme. W&A 
develop thematic exhibition projects and performance work merging visual art and 
theater art. The performance: “Romeo and Juliet and Other Catastrophic Love Affairs” 
is a part of an extensive artistic research work based on Shakespeare’s tragedy where 
different performative strategies have been realized as well as different concepts of 
visual art practice.

Synopsis:
The text is based on the W&A art project: “The wedding Invitations”. From documentary 
photos of young couples in warzones, visual artists Barbara Wilson and Rolf Alme have 
created tragic love stories, collages, paintings, drawings, and video-based works, and 
eventually this performance. 
Norwegian actor Christian Hestø and Polish actor Piotr Misztela, perform Shakespeare’s 
tragedy while constantly adding to the narrative real stories of impossible or 
criminalized love from our time. All the stories are sad, the themes are serious, but the 
form of the performance is humorous. The tragedy of all these love stories is so evident 
and overwhelming that we can only relate to them with the theatrical means of humor. 
If not, we will probably lose our will to live and our will to love whoever we want to love.  

About the director:
Rolf Alme studied at Oslo School of Architecture, Academy of Fine Arts in 
Dresden, and Academy of Fine Arts la Cambre in Brussels. From 1986 he worked 
as stage designer at theaters in Norway, Denmark, Sweden, Iceland, and Germany 
before he became Head of the Scenography Department at the Danish National 
School of Performing Arts in 1995. From 1998 until 2006 he was professor and 

Artistic Director of The Norwegian Theatre Academy. Since then, he has worked 
as director and visual artist. He has directed theater performances in Denmark, 
Norway and Poland and contemporary circus performances in Belgium and The 
Netherlands. His artistic works are based on classical texts or novels that he 
rewrites and conceptualizes to create clear political and social comments to our 
present society. On an aesthetical level his conceptual performances are playful 
compositions merging all kinds of theatre-forms, performance art, modern 
dance, and visual art.

Performance duration: 1h 20min (no intermission)

Valletta Towers Garden - Wednesday, 25 May, 9:30pm
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HAMLET de William Shakespeare
Spectacol prezentat de Teatrul Naţional SATIRICUS I.L.Caragiale, Chişinău, Republica Moldova

Sinopsis: 
Regizorul mută povestea lui Shakespeare într-un „atemporal” an 2018, în 
Elsinore, în Danemarca. Și în fața publicului se derulează imagini de la magnifica 
înmormântare, și încet, încet, relațiile încep să se contureze; această reîntoarcere 
și acest amestec al timpurilor este pariul lui Sandu Grecu. În scene aparent 
disparate, povestea se repetă iar și iar, la infinit, din vremea Danemarcei lui 
Shakespeare și până azi, vie, puternică, țintind inima Ființei și, mai ales, situația 
social-politică din „Danemarca noastră” sfâșiată de aceleași nedreptăți, minciuni 
și trădări nesfârșite, care ne lipsesc de orice speranță și ne îngroapă viitorul în 
mormântul negru al ”neistoriei”.

Despre companie:
Este o instituție publică, de interes național, unul dintre cele patru teatre dramatice 
naționale din Republica Moldova.
SATIRICUS, primul teatru de satiră din republică, a luat naștere și dintr-o necesitate 
cultural-istorică, manifestând în mod consecvent, prin tot ce a realizat ulterior, un spirit 
novator şi combativ. Noile realități istorice și sociale reclamau în mod imperios un alt gen 
de teatru. Mulţi regizori, sensibilizaţi de noile realităţi cultural-istorice şi influenţaţi, mai 
mult sau mai puţin, de cultura occidentală, abordează tot mai frecvent modalităţi inedite 
de exprimare artistică, propunându-şi să incite şi chiar să şocheze publicul. 

Despre regizor:
Sandu Grecu, fondatorul de facto al Teatrului SATIRICUS, care, după o stagiatură 
de doi ani la Teatrul lui Constantin Raikin, „Satiricon”, din Moscova, marcat într-o 
oarecare măsură de estetica acestui teatru, concepe într-o manieră regizorală inedită, 
primele spectacole ale tinerei trupe SATIRICUS. Astfel, de la o montare la alta, de la un 
experiment artistic la o înscenare mai în spiritul tradiției se cristalizează stilul regizoral 
al lui Grecu şi, la modul general, maniera distinctă de joc a actorilor de la SATIRICUS. 
Sintetizând cu multă ingeniozitate în spectacolele sale plastica, dansul, gestica, 
muzica, vocalul, toate acestea conjugate armonios cu jocul actoricesc propriu-zis şi 
axate pe o dramaturgie vivace, variată ca gen, stil, tematică, epocă etc., SATIRICUS 
reuşeşte să-şi croiască un făgaş propriu în contextul mişcării teatrale din Moldova.

Regia artistică: Sandu Grecu

Distribuția:
Hamlet: Alexandru Crîlov
Gertrude: Irina Rusu
Ophelia: Olga Anghelici
Claudius: Viorel Cornescu
Polonius: Arcadie Răcilă
Duhul: Ion Grosu
Laertes: Eugeniu Matcovschi
Horatio: Roman Malai

Bufonul: Artiom Oleacu
Trupa de actori: Nina Toderico, 
Constantin Ghilețchi, Alexandrina 
Grecu, Dan Ciobanu, Gheorghe Gusan, 
Nadejda Crîlov, Doina Gopsa.
Costumele: Ecaterina SALIMOVA
Coregrafia, mișcarea scenică, muzica: 
Dumitru TANMOȘAN

Durata spectacolului: 105 min (fără pauză)

Casa de Cultură a Studenților Craiova
Joi, 26 mai, ora 18:00



59

E U R O P E

HAMLET by William Shakespeare
A show presented by Satiricus “I.L.Caragiale” National Theatre, Chişinău, Moldova

Synopsis: 
The director moves Shakespeare’s story in an atemporal year of 2018 in Elsinore, 
Denmark. The public are shown images from the magnificent enterrement and 
slowly relationships begin to take shape; this return and this melange of times 
is Sandu Grecu’s bet. In scenes which are apparently disparate, the story repeats 
itself over and over again, ad infinitum, from the times of Shakespeare’s Denmark 
until today - alive, powerful, aiming at the Being’s heart and especially at the 
socio-political situation of ‘our Denmark’, torn by the same injustices, lies and 
endless betrayal, all which deprive us of hope and bury our future in the black 
tomb of ‘unhistory’.

About the company:
Satiricus is a public institution of national interest, one of the four national theaters 
from The Republic of Moldova. Satiricus, the first satirical theater from the republic, 
was born out of a cultural-historical necessity and has continued to manifest, 
through all its productions, an innovative and combative spirit. Many directors, 
sensitized to current cultural and historical realities and more or less influenced by 
Western culture, often approach novel ways of artistic expression and aim to incite 
and even shock the audience.

About the director:
Sandu Grecu, the de factor founder of the SATIRICUS Theater who, after a two-year 
stage at Constantin Raikin’s Theater, Moscow’s ‘Sartiricon’, and somewhat marked 
by this theater’s aesthetics, conceived - in a novel directorial manner - the first 
performances of the young Satiricon troupe. Thus, from one staging to the next, 
from an artistic experiment to a more traditional staging, Grecu’s directorial style 
was crystalized and gave way to the distinct manner of acting of the troupe.

By ingeniously synthesizing plastic arts, movement, music, vocals with acting and 
focusing on a vivacious dramaturgy that varies in gentre, style, theme and age, 
SATIRICUS manages to forge its own way within the theater movement in Moldova.

Artistic Director: Sandu Grecu

Cast:
Hamlet: Alexandru Crîlov
Gertrude: Irina Rusu
Ophelia: Olga Anghelici
Claudius: Viorel Cornescu
Polonius: Arcadie Răcilă
Duhul: Ion Grosu
Laertes: Eugeniu Matcovschi
Horatio: Roman Malai

Bufonul: Artiom Oleacu
Actors Troupe: Nina Toderico, Constantin 
Ghilețchi, Alexandrina Grecu, Dan 
Ciobanu, Gheorghe Gusan, Nadejda 
Crîlov, Doina Gopsa.
Costumes: Ecaterina SALIMOVA
Choreography, scenic movement, 
music: Dumitru TANMOȘAN

Performance duration: 105 min (no intermission)

Students’ House of Culture
Thursday, 26 May, 6pm
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Shakespeare – Sunet Și Cuvânt
Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, Dirijor Anna Ungureanu

Dirijor principal: ANNA UNGUREANU
Dirijor Secund: CEZAR-MIHAIL VERLAN
Text: Lucrări corale interpretate în limbile originale
Regia artistică: Emil Pantelimon
Sopran: Angelica Florina Baciu , Renata Dalma Balla, Ana-Maria Elefterescu, Simona 
Gabriela Haideu, Roxana-Cristina Ilie, Luciana Alina Ioan, Silvia-Cristina Maxim, 
Georgiana Năstac-Gorgan, Ramona Georgiana Nicolau, Aurelia Popescu, Alexandra 
Spireanu, Ana-Maria Velcea, Valentina-Elena Verlan
Alto: Delia Irina Andronache, Roxana Maria Bănică, Gabriela Drăgoescu, Teodora Maria 
Jaworski, Anastasia Irina Paiu, Cristina Petrică, Sorina Popescu, Florentina Pușcoi
Tenor: Marian Petre Costache-Toma, Doru Cosmin Feraru, Georgian Ilie, Denis 
Constantin Maxim, Emanuel Pecingină
Bas: Bogdan Ștefan Andronache, Radu Bogdan Isăcescu, Adrian Năstac, Silviu Năstase, 
Tănase Iordanian Nichita, Dragoș Iulian Petrică, Silviu Mihai Rusu
*Cu participarea lui Emil Boroghină, actor, fondatorul Festivalului Internațional Shakespeare
Muzica: Thomas Morley, Orlando di Lasso, Hans Leo Hassler, Giovanni Gastoldi, Thomas 
Weelkes, Francis Pilkington, Baltasare Donatti, Giaches de Wert etc.

Despre concert:
Gravitând în jurul personalitatății artistice a lui William Shakespeare, programul 
spectacolului susținut de Corul Madrigal, cu participarea lui Emil Boroghină, este structurat 
în două mari momente: arta lui Shakespeare în contextul cultural al Renașterii și influența 
sa exercitată asupra compozitorilor din epocă, iar partea a doua îl va aduce pe Shakespeare 
în contemporaneitate, prin creații muzicale ce au la bază celebrele sonete shakespeariene. 
Prima parte a spectacolului parte va include un periplu prin muzica Renașterii, cu madrigale 
și motete compuse de cei sus-menționați. Spectacolul va continua atmosfera senină și 
exuberantă creată și în partea a doua, prin lucrări ale unor compozitori contemporani ce ne 
invită să trăim iubirea în prezent și să ne bucurăm de tinerețe. În prima parte Corul Madrigal 
va cânta în faimoasele sale costume renascentiste, iar în partea a doua va aduce pe scenă 
seria de costume de epocă semnate pentru ansamblu de Doina Levintza.

Despre companie:
Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” este o emblemă a vieții muzicale 
românești și universale. Din momentul înființării sale, în 1963, de către dirijorul Marin 
Constantin (1925–2011), Corul Madrigal a susținut peste 4.600 de concerte aplaudate 
în întreaga lume, impunându-se astfel ca un adevărat brand de țară. Este unul dintre 
etaloanele mondiale ale muzicii corale camerale, cu un repertoriu îndreptat către Renașterea 

europeană, muzica bizantină și creația contemporană românească și universală. 
În noiembrie 2016, Corul Naţional de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” a fost 
recunoscut oficial ca Ambasador al Libertăţii, Speranţei şi Păcii, primind premiul „Jean 
Nussbaum and Eleanor Roosevelt” la Palatul Naţiunilor Unite din Geneva, în cadrul 
Summit-ului Global de Religie, Pace şi Securitate.

Despre dirijor:
Anna Ungureanu - Specializată în dirijat sub coordonarea renumiților muzicieni Marin 
Constantin și Ion Marin, Anna Ungureanu a susținut concerte în numeroase țări din 
Europa și Asia. Doctor în muzică (2009), ea este din anul 2014 dirijorul principal al 
Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, precum și Directorul 
Artistic al Programului Național Cantus Mundi, inițiat de dirijorul Ion Marin. Pe lângă 
impresionanta sa carieră în calitate de dirijor coral, ea este și un formator care inspiră 
generațiile viitoare de dirijori de cor din România, susținând periodic cursuri în cadrul 
Programului Național Cantus Mundi. Experiența profesională obținută în preajma 
fondatorului Corului Madrigal, maestrul Marin Constantin, care i-a fost mentor aproape 
9 ani, o recomandă ca discipol și continuator al legendarului muzician.

Durata spectacolului: 100 min (cu pauză)

Filarmonica Oltenia
Joi, 26 mai, ora 20:00

©Andra Aron
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Shakespeare – Word and Sonnet
The National „Madrigal – Marin Constantin” Chamber Choir, Conductor Anna Ungureanu

Main Conductor: Anna Ungureanu
Associate Conductor: Cezar-Mihail Verlan
Text: Choral works interpreted in the original language
Artistic Director: Emil Pantelimon
Soprano: Angelica Florina Baciu , Renata Dalma Balla, Ana-Maria Elefterescu, Simona 
Gabriela Haideu, Roxana-Cristina Ilie, Luciana Alina Ioan, Silvia-Cristina Maxim, 
Georgiana Năstac-Gorgan, Ramona Georgiana Nicolau, Aurelia Popescu, Alexandra 
Spireanu, Ana-Maria Velcea, Valentina-Elena Verlan
Alto: Delia Irina Andronache, Roxana Maria Bănică, Gabriela Drăgoescu, Teodora Maria 
Jaworski, Anastasia Irina Paiu, Cristina Petrică, Sorina Popescu, Florentina Pușcoi
Tenor: Marian Petre Costache-Toma, Doru Cosmin Feraru, Georgian Ilie, Denis 
Constantin Maxim, Emanuel Pecingină
Bass: Bogdan Ștefan Andronache, Radu Bogdan Isăcescu, Adrian Năstac, Silviu Năstase, 
Tănase Iordanian Nichita, Dragoș Iulian Petrică, Silviu Mihai Rusu
With the participation of Emil Boroghină, actor, founder of the International Shakespeare Festival
Music: Thomas Morley, Orlando di Lasso, Hans Leo Hassler, Giovanni Gastoldi, Thomas 
Weelkes, Francis Pilkington, Baltasare Donatti, Giaches de Wert etc.

About the concert:
Gravitating around William Shakespeare’s artistic personality, the programme of the 
performance held by the Madrigal Choir, with a participation by Emil Boroghină, is structured 
in two main moments: Shakespeare’s art within the cultural context of the Renaissance and the 
influence he exerted over the times’ composers, whereas the second part brings Shakespeare 
to contemporaneity through musical creations based on the famous Shakespearean sonnets. 
The first part of the performance will include a journey through Renaissance music, with 
madrigals and motets composed by the above-mentioned composers. The show will continue 
its serene and exuberant atmosphere with creations by contemporary composers who invite 
to live love in the present and enjoy youth. Thus, in the first part the Madrigal Choir will be 
singing in its famous Renaissance costumes, whereas in the second part they will be wearing 
the series of epoch costumes specially created by Doina Levintza.

About the company:
The National “Madrigal - Marin Constantin” Choir is a symbol of Romanian and universal musical 
life. Since its establishment in 1963 by conductor Marin Constantin (1925-2011), the Madrigal 
Choir has held over 4600 concerts applauded all over the world, becoming a real brand of its 
country. It is one of the world echelons of choral chamber music, with a repertoire focused on 
European Renaissance, Byzantine music and Romanian and European contemporary creations.

In November 2016, the National “Madrigal - Marin Constantin” Chamber Choir was 
officially named Ambassador of Liberty, Hope and Peace through the “Jean Nussbaum 
and Eleanor Roosevelt” Award at the United Nations Palace in Geneva, during the 
Global Summit for Religion, Peace and Security.

About the conductor:
Anna Ungureanu - Specialized in conducting under the coordination of renowned musicians 
Marin Constantin and Ion Marin, Anna Ungureanu has conducted concerts in numerous 
countries in Europe and Asia. With a PhD in music (2009), since 2014 she is the Main 
Conductor of the National “Madrigal - Marin Constantin” Choir, as well as Artistic Director 
of the Cantus Mundi National Program, initiated by conductor Ion Marin. Besides her 
impressive career as choir conductor, she is also devoted to educating future generations 
of conductors in Romania and is often teaching within the Cantus Mundi National Program. 
The professional experience she achieved around the founder of the Madrigal Choir, maestro 
Marin Constantin who was her mentor for almost 9 years, recommends her as a disciple and 
successor of the legendary musician.

Performance duration: 100 min (with intermission)

Filarmonica Oltenia
Thursday, 26 May, 8pm

©Gabriel C. Crisan
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MACBETH după William Shakespeare
Spectacol prezentat de Teatrul Național Radu Stanca, Sibiu (România)

Regia: Botond Nagy

Distribuție: Daniel Plier, Emőke Boldizsár, Benedikt Haefner / Daniel Bucher & Ioana Cosma
Scenografia: Cosmin Florea
Muzica & Sound Design: Claudiu Urse 
Visual Design: Andrei Rancz
Light design: Cristian Niculescu
Asistență de regie: Pia Carla Ionescu-Liehn
Regizor Technic: Nicușor Văcariu
Sunet: Cătălin Scheau 
Lumini: Nelu Macrea 
Proiecții: Claudiu Mihăilescu 

Sinopsis:
Probabil cea mai faimoasă „Călătorie în iad” a lui Shakespeare, concentrată pe istoria 
cuplului Macbeth și Lady Macbeth.
„Misterul vieții nu este o problemă pe care s-o rezolvi, ci o realitate pe care s-o 
experimentezi. Viața mereu ne dă șansa să câștigăm ceva și în același timp să pierdem 
ceva. Este o cursă continuă. Nu mă interesează să fac un spectacol plin de topice 
macbetiene, precum fuga spre putere, asasinări, înșelăciuni, conspirații, etc. Mă 
interesează acel băiat care plânge în Macbeth, când el se simte singur și furios pe 
toată situația în care se afundă cu o viteză incredibilă. Mă interesează acel sentiment 
în interiorul unei femei lăsate singură cu visele și instinctele ei înăbușite în neputință, 
fără posibilitatea de a crea o familie, fără a da viața mai departe. Mă interesează acel 
om care credea în ceva atât de greu de definit, precum o prietenie. În Macbeth vorbim 
încontinuu de poluri îndepărtate, opuse și de linia subțire ce le separă. Vorbim de adicții. 
Avem o poveste arhicunoscută, dar care a devenit ca un film porno, public, la îndemâna 
oricui. Vreau să redescopăr acele intimități prin care ajungem foarte aproape de ceva 
numit decădere umană și lumină Dumnezeiască.” - Botond Nagy

Despre companie:
Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu este unul dintre cele mai mari teatre din România și din 
Europa, înființat în 1 iunie 1788, ca teatru în limba germană. La Sibiu a fost construită prima 
clădire cu destinația de teatru de pe actualul teritoriu al României. Prima reprezentație de 
teatru în limba română a avut loc aici în anul 1868. Teatrul este organizatorul Festivalului 
Internațional de Teatru Sibiu, care va ajunge la ediția 29 în iunie 2022.

Despre regizor:
Botond Nagy a regizat primul spectacol la Gheorgheni, la vârsta de 20 de ani. La scurt 
timp, profesorul și mentorul său Bocsárdi László l-a invitat să monteze la Teatrul „Tamási 
Áron”, din Sfântu Gheorghe. A participat la numeroase proiecte și workshop-uri cu nume 
precum Andrew Visnevski la Teatrul Național din Atena în cadrul Union des Theatres 
de l’Europe, cu Declan Donellan sau Gregorz Jarzyna, și-a pus semnătura regizorală pe 
spectacole montate la teatre precum: Teatrul Maghiar de Stat din Cluj Napoca, Teatrul 
Național „Radu Stanca” din Sibiu, compania „Figura Stúdió” din Gheorgheni, Teatrul 
Național-Experimental „Kujtim Spahivogli” din Albania sau Teatrul „Tamási Áron” din 
Sfântu Gheorghe. A fost nominalizat la premiile UNITER pentru „Cea mai bună regie” cu 
spectacolul Nora, apoi pentru același spectacol primește Premiul pentru cea mai bună 
regie acordat de Ministerul pentru Resurse Umane al Ungariei. Botond Nagy este un 
regizor cu un univers propriu, marcant, uşor de recunoscut. Are o atmosferă specifică, 
ba chiar şi soluţii tehnice concrete emblematice, o ambianţă audiovizuală şi o atitudine 
care îi sunt caracteristice. (sursa: specialarad.ro)

Durata spectacolului: 1h 05 min

Teatrul  „Colibri” Craiova
Vineri, 27 mai, ora 20:00
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MACBETH after William Shakespeare
A show presented by “Radu Stanca” National Theater Sibiu, Romania

Artistic Director: Botond Nagy

Cast: Daniel Plier, Emőke Boldizsár, Benedikt Haefner / Daniel Bucher & Ioana Cosma
Scenographer: Cosmin Florea
Music & Sound Design: Claudiu Urse 
Visual Design: Andrei Rancz
Light design: Cristian Niculescu
Director’s Assistant: Pia Carla Ionescu-Liehn
Technical Director: Nicușor Văcariu
Sound design: Cătălin Scheau 
Video projections: Claudiu Mihăilescu 

Synopsis:
Probably the most famous of Shakespeare’s “roads to hell”, focused on the history of the 
couple Macbeth and Lady Macbeth.
“The mystery of life isn’t always a problem to solve, but a reality to experience. Life always 
offers us the chance to win something while at the same time losing something else. It’s 
like a never ending race. I am not interested in building a show filled with Macbethian 
tropes like chasing power, assassinations, betrayals, conspiracies, etc. I am interested in 
that little boy crying inside Macbeth, when he is feeling alone and angry at the whole 
situation that he’s sinking into with incredible speed. I am interested in that feeling 
inside a woman left alone with her dreams and instincts stifled in helplessness, with no 
possibility of forming a family, of giving life. I am interested in that man who believed 
in something so hard to define, like friendship. In Macbeth we speak continuously 
about opposite poles and the thin line separating them. We talk of addictions. We have 
this well known story that has become like a porno movie, there for anyone to grab. I 
want to rediscover those intimacies that help us get closer to that thing called human 
decadence and godly light.” - Botond Nagy

About the company:
The „Radu Stanca” National Theater of Sibiu is one of the largest theaters in Romania and 
Europe, founded on June 1st 1799 as a German-speaking theater. Sibiu is the first place 
in Romania to have raised a building especially dedicated to theater. The first staging of 
a performance in the Romanian language took place here, in 1868. The theater is home 
to the International Theater Festival in Sibiu, which reaches its 29th edition in 2022.

Performance duration: 1h 05 min

“Colibri” Theater Craiova
Friday, 27 May, 8pm

About the director:
Botond Nagy directed his first performance in Gheorgheni, aged 20. Shortly after, his 
professor and mentor, Bocsárdi László, invited him to stage a play at the ”Tamási Áron” 
Theater in Sfântu Gheorghe. He has participated in numerous projects and workshops 
with great names such as Andrew Visnevski at the National Theater of Athens within 
the Union des Theatres de l’Europe, with Declan Donellan or Gregorz Jarzyna, and 
directed for theaters such as: The State Hungarian Theater from Cluj Napoca, the ”Radu 
Stanca’’ National Theater of Sibiu, ”Figura Stúdió” company from Gheorgheni, the 
”Kujtim Spahivogli” Experimental National Theater in Albania or ”Tamási Áron” Theater 
in Sfântu Gheorghe. He was nominated as Best Director at the UNITER Gala for Nora, and 
received Best Director for that same performance from the Human Resources Ministry 
of Hungary. Botond Nagy is a director with a unique, easily recognized universe. His 
performances have a specific atmosphere, and emblematic technical solutions with 
characteristic audio-visual ambiance and attitude. (source: specialarad.ro)
Performance duration: 1h 05 min
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FURTUNA de William Shakespeare
Spectacol prezentat de Teatrul Fără Nume, Chişinău, Republica Moldova

Sinopsis:
Furtuna lui Shakespeare capătă o nouă viață pe scenă. 
Еа е paradoxul între măreția spiritului uman și cruzimea 
istoriei. Ea ne arată fragilitatea valorilor umane, și că 
disperarea poate da naștere unei vieți mai bune.
Pe insula lui Prospero se derulează succint istoria 
shakespeariană a lumii – putere, revoltă, violență, 
dragoste. Furtuna e drama iluziilor pierdute, a amarei 
înțelepciuni și a unei fragile speranțe.
Furtuna în regia lui Mihai Țărnă este o dramă cu 
elemente de comedie, despre căderea și ridicarea 
omului, răscumpărarea sufletelor, dar și pierderea lor 
veșnică. Dunele de nisip sunt mutate pe rând dintr-o 
parte în alta, cascadele de apă sau din fire de nisip 
îngroapă protagoniștii căzând de sus. Insula se mișcă în 
derivă pe ape, fulgerele săgetează orgolii și visuri lovind 
în catarge și bârne uriașe care se rostogolesc către 
personajele care umblă desculț pe nisipul rece.

Despre companie:
Teatrul Fără Nume nu este un teatru lipsit de identitate, 
nu este un teatru fără rădacină. E o nouă direcție a 
Teatrului pentru Copii si Tineret care apoi a devenit 
Teatrul de Revista ‘’Ginta Latină’’.
Deci,  TFN  vine ca o continuitate si dezvoltare a unei 
tradiții teatrale. Prin această schimbare teatrul a vrut 
să-și ofere șansa la o nouă viață și o nouă modalitate 
de exprimare și comunicare cu spectatorul.  TFN  este 
teatrul unde fiecare spectator îi poate pune numele pe 
care l-a simțit, descoperit, vorbit, auzit, înțeles, zâmbit, 
plâns, ascuns sau gasit în sinea sa.
Odată intrat în teatru îți abandonezi numele la intrare 
și ai la dispoziție două ore pentru a fi un om fără nume, 

Regia artistică: Mihai Țărnă
Traducător: Nina Casian

Distribuția:
Prospero – Vitalie Rusu
Miranda – Ilinca Melnic
Ferdinand – Bogdan 
Bâtlan
Ariel- Silviu 
Boinceanu,Corina 
Rotaru
Caliban – Nicu Țărnă
Stephano –  Marius- 
Cătălin Tulum
Trinculo – Petru 
Dragancea
Alonso –  Valentin 
Munteanu
Antonio – Ion Munteanu

Gonzalo – Anatol 
Burlacu

Adrian – Felix Podborski
Sebastian – Ion Rotaru
Sycorax – Victoria 
Țurcanu  
Furtunile – Victoria 
Țurcanu, Larisa Dascăl, 
Antonia Calancea, 
Cristina Lungu

Decorul: Mihai Țărnă
Costume: Inga Botnariuc
Muzica: Alexandru 
Dicusar

sau pentru a deveni altcineva. Noi alegem pur și simplu 
să  fim, nu intrăm în evidență ci în amintire.

Despre regizor:
Mihai Țărnă - 25.01.1971
2004/2006 - Doctorat , Universitatea Charles de Gaulle, 
Lille 3
2001/2002 - Regie film , Scoala Internaționala de Film, 
Paris
1995/1997 - Masterat regie teatru ,  Institutul de Arte, 
Chisinau (D.E.A.)
1988/1992 - Actor teatru dramatic, teatru de păpusi şi 
film, Institutul de Arte, Chisinau
2017 - Regizor șef al Teatrului Fără Nume
2021 - Șef catedra arta actorului, Institutul internațional 
de imagine și sunet 3iS.

Spectacole montate la TFN: Boeing- Boeing de Marc 
Camoletti; Spărgătorul de nuci sau al cincilea anotimp 
inspirat din povestea Spărgătorul de Nuci și Regele 
Șoarecilor de Ernest Theodor Amadeus Hoffman; My 
darling Missis Kronky de John Patrick; 12 șoapte în a 
12-a noapte după William Shakespeare; Furtuna de 
William Shakespeare; Și restu-i tăcere…- spectacol 

Durata spectacolului: 2h 30 min ( fără pauză)

Teatrul  „Colibri” Craiova
Sâmbătă, 28 mai, ora 16:00

nonverbal/ mișcare corporală; Genușăreasa după Joel 
Pommerat
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THE TEMPEST by William Shakespeare
A show presented by Teatrul Fără Nume, Chişinău, Moldova

Synopsis:
Shakespeare’s Tempest gets a new life on stage. She is the paradox between the 
greatness of the human spirit and the cruelty of history. She shows us the fragility of 
human values and proves that desperation can beget a better life. On Prospero’s island 
the Shakespearean history of the world succinctly unfolds: power, revolt, violence, love. 
The tempest is the drama of lost illusions, of bitter wisdom and of a fragile hope.
The Tempest as staged by Mihai Țărnă is a drama with comedic elements on the rise and 
fall of man, the redemption of souls as well as their eternal loss. Sand dunes are one by one 
moved from side to side, waterfalls or threads of sand from above bury the protagonists. The 
island drifts away over the waters, lightning strikes at vanities and dreams by toppling ship 
masts and giant logs hurl at those who wander barefoot on the cold sand.

About the company:
The Nameless Theater is not a theater lacking identity, it is not a rootless theater. It is a 
new course for the Childrens’ and Youth Theater which then became the Ginta Latina 
Variety Theater.
Thus, The Nameless Theater is a natural evolution of an established dramatic tradition. 
Through this metamorphosis, the company wanted to offer itself a chance at new life 
and a new way of expression and communication with the spectator. The Nameless 
Theater is a company whose name each spectator can give according to her own feeling, 
discovering, hearing, understanding, smiling, weeping, hiding or finding inside. Once 
inside it, you abandon your name at the entrance and are allowed two hours of being 
nameless or becoming someone else. We simply choose to be - not go on the record, 
but inside memory.

About the director:
Mihai Țărnă - 25.01.1971
2004/2006 - PhD, University Charles de Gaulle , Lille 3
2001/2002 - Film, The International Film School, Paris
1995/1997 - Master’s Degree in Theater Directing,  Arts Institute, Chisinau (D.E.A.)
1988/1992 - Drama acting, puppet theater and film, Arts Institute, Chisinau
2017 - Resident Director at Nameless Theater
2021 - Head of the Acting Department, The International Institute of Sound and Image, 3iS.

Artistic Director: Mihai Țărnă
Translator:  Nina Casian

Cast:
Prospero – Vitalie Rusu
Miranda – Ilinca Melnic
Ferdinand – Bogdan 
Bâtlan
Ariel- Silviu Boinceanu, 
Corina Rotaru
Caliban – Nicu Țărnă
Stephano –   Marius- 
Cătălin Tulum

Trinculo – Petru 
Dragancea
Alonso –   Valentin 
Munteanu
Antonio – Ion Munteanu
Gonzalo – Anatol Burlacu
Adrian – Felix Podborski
Sebastian – Ion Rotaru
Sycorax – Victoria Țurcanu  
Furtunile – Victoria 

Țurcanu, Larisa Dascăl, 
Antonia Calancea, 
Cristina Lungu

Decorul: Mihai Țărnă
Costume: Inga Botnariuc
Muzica: Alexandru Dicusar

Shows created at the Nameless Theater: Boeing- Boeing by Marc Camoletti; The Nutcracker or 
the Fifth Season  inspired from the tale The Nutcracker and the Mouse King by Ernest Theodor 
Amadeus Hoffman; My Darling Missis Kronky by John Patrick; 12 Whispers On the Twelfth Night 
from William Shakespeare; The Tempest by William Shakespeare; The Rest is Silence… - non-
verbal performance/ movement; Genderella after Joel Pommerat.

Durata spectacolului: 2h 30 min (no intermission)

Colibri Theater Craiova - Saturday, 28 May, 4pm
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Tiger Lillies Joacă Hamlet
Spectacol prezentat de Compania Tiger Lillies și Teatrul Republique, Copenhaga (Danemarca)

Regizor artistic: Martin Tulinius

Distribuție: 
The Tiger Lillies: Martyn Jacques, Adrian 
Stout, Budi Butenop 
Hamlet: Caspar Phillipson
Gertrude: Andrea Vagn Jensen
Claudius: Zlatko Buric
Laertes/Polonius: Pelle Nordhøj Kann
Ofelia: Andréane Leclerc

Scenograf: Martin Tulinius
Costume: Astrid Lynge Ottosen

Dramaturg: William Shakespeare 
Idee și concept: Martin Tulinius, HC 
Gimbel, Martyn Jacques 
Compozitor și dirijor: Martyn Jacques 
Designer lumini: Adalsteinn Stefansson
Regizor tehnic și lumini: Rasmus Sylvest 
Inginer lumini/ subtitrare: Jens 
Damsager Hansen
Designer sunet: Janus Jensen 
Mașinist șef: William Agerlund Broughton
Manager scenă: Anna Cathrine Rubek Colberg
Producător/ Impresar turnee: Isaïe Richard

Sinopsis:
The Tiger Lillies s-au întors și, precum niște bufoni postmoderni, spun povestea lui 
Shakespeare despre un răvășit prinț Hamlet, adăugând propriile elemente macabre. 
The Tiger Lillies Perform Hamlet este o explozie de muzică și imagine - două ore de 
seducție teatrală, decepție, moarte, umor negru și absurd al existenței. Venind din 
partea renumitului Republique Theatre, cu momente de circ și proiecții video uluitoare 
și păpuși gigantice, trupa The Tiger Lillies aduce pe scenă muzica punk cabaret în 
această poveste despre trădare, crimă, iubire și răzbunare. The Tiger Lillies Perform 
Hamlet a avut premiera în Danemarca în 2011 și a susținut numeroase turnee în Europa, 
Asia, Australia și America, atrăgând admirația publicului și criticii.

Despre companie:
Republique Theatre - Fondat în 2009, Theatre Republique prezintă spectacole noi, 
precum și spectacole internaționale sau invitați locali. Esența Republique rezidă în 
natura experienței teatrale prin reinterpretarea clasicilor și a temelor atemporale ale 
acestora, prin producții contemporane și vivide, cu accent pe experiențe multimedia în 
care decorul, costumele, luminile și proiecțiile video conlucrează, aducând mereu în fața 
publicului spectacole ce desfid limitările impuse de teatrul convențional.
The Tiger Lillies s-au format în 1989 și rămân una din cele mai originale, provocatoare 
și inovatoare trupe pe care le poți întâlni. Acest trio muzical unic a ieșit în evidență încă 
de la început, grație sound-ului și stilului diferit, reușind să avanseze rapid de la pub-
urile londoneze până la Teatrul Piccadilly sau Opera din Sydney. Lumea celor de la The 
Tiger Lillies este întunecată, stranie și diversă, cu momente de tristețe adâncă, șoc și 

Durata spectacolului: 150 minute (incluzând pauza)

Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova - Sala „Amza Pellea” - 
Sâmbătă, 28 mai, ora 19:00
Duminică, 29 mai, ora 22:00

frumusețe imensă. Muzica lor este un mix între cabaretul berlinez, opera anarhistă și 
muzica gypsy, cu ecouri din Bertolt Brecht și Jacques Brel.

Despre regizor:
Martin Tulinius a absolvit Copenhagen Art School în 1992 și și-a continuat studiile cu producție 
TV la Niels Brock Copenhagen Business College înainte de a forma Teatrul Kaleidoskop în 
1994, un teatru aclamat și premiat din inima Copenhagăi. A produs, creat și regizat o gamă 
largă de spectacole la The Royal National Theatre în Copenhaga, Malmö Opera, Kampnagel 
în Hamburg, Southbank Centre în Londra, sau Rumble Productions în Vancouver, Canada. 
I-au fost acordate numeroase premii Reumert, precum și alte premii pentru spectacolele 
sale cu impact vizual și scenografie contemporană, precum adaptarea sa după Mica sirenă 
de Hans Christian Andersen, care a câștigat premiul Cel mai bun spectacol din Danemarca în 
2005. Din 2009 până în 2016 Martin Tulinius a fost Regizor Artistic al Republique Theatre în 
Copenhaga. La numai 49 de ani, Martin Tulinius a murit de cancer în octombrie 2016.
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The Tiger Lillies perform Hamlet
A show presented by Tiger Lillies and Republique Theater, Copenhagen, Denmark

Director: Martin Tulinius

Cast list: 
The Tiger Lillies: Martyn Jacques, Adrian 
Stout, Budi Butenop 
Hamlet: Caspar Phillipson
Gertrude: Andrea Vagn Jensen
Claudius: Zlatko Buric
Laertes/Polonius: Pelle Nordhøj Kann
Ofelia: Andréane Leclerc

Set designer: Martin Tulinius
Costume designer: Astrid Lynge Ottosen
Playwright: William Shakespeare 

Idea and concept: Martin Tulinius, HC 
Gimbel, Martyn Jacques 
Composer and conductor: Martyn Jacques 
Light designer: Adalsteinn Stefansson
Head of lighting and technical 
director: Rasmus Sylvest 
Technician Lights/Surtitles: Jens Damsager 
Hansen
Sound designer/Head of sound: Janus 
Jensen 
Chief Rigger: William Agerlund Broughton
Stage Manager: Anna Cathrine Rubek 
Colberg
Producer/Tour manager: Isaïe Richard

Synopsis:
The Tiger Lillies are back and like post-modern jesters, they tell Shakespeare’s tale of the 
anguished prince Hamlet with their own macabre twist. The Tiger Lillies Perform Hamlet is 
an explosion of music and images - a two-hour blast of theatrical seduction, deception, death, 
dark humour and the utter futility of existence. From Denmark’s acclaimed Republique Theatre, 
featuring stunning circus acts and video projections, as well as giant puppets and a new score 
from the band, The Tiger Lillies bring their punk cabaret to this tale of betrayal and murder, love 
and revenge.The Tiger Lillies Perform Hamlet opened in Denmark in 2011 and has been touring 
extensively in Europe, Asia, Australia and America, gaining great popular and critical acclaim. 
“A sinful ’HAMLET’ that is innovative, imaginative and incredible. It’s an evening that will haunt 
you for all the right reasons.” — Copenhagen Post

About the company:
Republique Theatre - Founded in 2009, Theatre Republique presents new productions as well 
as international and local guest performances. At the heart of the Republique is the nature 
of the theatrical experience, reimagining the classics and their timeless themes through 
contemporary and vivid stage productions, with an emphasis on a multi-media experience 
where set design, costumes, lighting and video come together in a collaborative form, always 
presenting work that challenges the limitations set by conventional concepts of theatre.
The Tiger Lillies were formed in 1989 and they remain one of the most original, provocative and genre-
defying bands one could come across. This alarmingly unique music trio stood out immediately for its 

Performance duration: 150 minutes (including intermission)

“Marin Sorescu” National Theatre of Craiova - “Amza Pellea” Hall
Saturday, 28 May, 7pm
Sunday, 29 May, 10pm

distinct sound and style and quickly worked its way up from London pubs to the Piccadilly Theatre and 
buskers’ benches to the Sydney Opera House.The world of The Tiger Lillies is dark, peculiar and varied, with 
moments of deep sadness, ruthless provocation and immense beauty. Their music is a mixture of pre-war 
Berlin cabaret, anarchic opera and gypsy music, echoing the voices of Bertolt Brecht and Jacques Brel.

About the director:
Martin Tulinius graduated from Copenhagen Art School 1992, and continued studies in 
TV production at Niels Brock Copenhagen Business College before he founded Theatre 
Kaleidoskop in 1994, a celebrated and prizewinning theatre in the heart of Copenhagen. He 
has staged, designed and directed a wide range of productions at The Royal National Theatre in 
Copenhagen, Malmö Opera, Kampnagel in Hamburg, Southbank Centre in London, in Rumble 
Productions in Vancouver, Canada. He received numerous Reumert awards and other awards for 
his strong visual stagings and contemporary set designs. Amongst others, in 2005 for the visual 
concept for the contemporary and innovative adaptation of Hans Christian Andersen’s The 
Little Mermaid which also won the prize for the best theatre production in Denmark that year. 
From 2009 to 2016 Martin Tulinius was Artistic Director of Republique Theatre in Copenhagen. 
At the age of 49 Martin Tulinius died in October 2016, after a short period with cancer.
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Richard al III-lea
Spectacol prezentat de Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova 

Regia artistică: Bocsárdi László
Traducătorul: Crista Bilciu

Distribuţia:
Richard III - Sorin Leoveanu
Edward IV - Dan Rădulescu
Regina Margaret - Dan Rădulescu
Buckingham - Vlad Udrescu
Regina Elizabeth - Iulia Colan
Stanley - Cosmin Rădescu
Hastings - Adrian Andone
Ducesa (mama lui Richard) - Mirela 
Cioabă
Lady Ann - Theodora Bălan
Ucigaș 1 - Mirela Cioabă

Ucigaș 2 - Raluca Păun
Prințul - Iulia Lazăr
York – Raluca Păun
Rivers - Angel Rababoc
Grey - Petri Ștefănescu
Catesby - Dragoș Măceșanu
Clarence - Marian Politic
Primar - Marian Politic
Ratcliff - Ștefan Cepoi
Tyrel - Nicolae Vicol
Mesager – student Ovidiu Carstea 
(Dodo)
Figurație: Cadavru Henry, însoțitor 
primar – student Robert Vladu, doi 
preoți care însoțesc pe Richard – 

student Ovidiu Carstea (Dodo), student 
Mihai Alexandru Purcaru
Cetățeni: Elena Ianichi, Roxana 
Mutu, Irina Danciu, Ioana Andone, 
Andreea Boldeanu, Claudia Dinu, 
Gloria Mihail,  Mircea Mogoșeanu, 
Andrei Stanciu

Decorul: Bartha Jozsef
Costumele: Kiss Zsuzsanna
Coregrafia: Bézsan Noemi 
Muzica: Magor Bocsárdi 
Video: Rancz András
Light design: Bányai Tamás
Producător delegat: Claudia Gorun

Sinopsis:
“Richard al III-lea este un personaj mitologic, el trăiește în sufletul 
nostru asemenea lui Falstaff, Hamlet - și ceilalți nemuritori. Acest 
personaj halucinant este un comediant de groază al istoriei. Un 
jucător elementar. Într-o lume  care  nu mai poate fi interpretată 
din punct de vedere moral, o creatură gânditoare se decide 
să devină ”un ticălos”.  Să fim însă sinceri: prin  luarea acestei  
decizii el  manifestă o libertate extraordinară, care  ne amețește, 
pentru că a adeverit speranța noastră că omul e capabil de 
orice, e autotputernic. Suntem cu toții vinovați și în același timp 
nevinovați. Ce decizie putem să luăm în această situație? Richard 
este un ticălos până în măduva oaselor, deci este singurul om cu 
adevărat modern.” - László Bocsárdi

Despre companie:
Cu o istorie de 172 de ani, premiat de-a lungul timpului pe 
toate meridianele lumii, Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din 
Craiova este prezent în rândul marilor teatre internaționale, 
alături de care a participat la cele mai importante festivaluri. 
Membru al Convenţiei Teatrale Europene (CTE) din anul 

1995, Teatrul Naţional Craiova este primul teatru dintr-o ţară 
din Europa Centrală şi de Răsărit care intră în componenţa 
acestei asociaţii internaţionale de breaslă. În anul 2016, 
Teatrul Național „Marin Sorescu” a organizat pentru prima 
oară în România o ediție a Premiilor Europa pentru Teatru, 
prestigioasă manifestare teatrală în cadrul căreia sunt 
acordate „Oscarurile teatrului” european. Naționalul craiovean 
este primul teatru din România căruia i s-a conferit decorația 
„Meritul Cultural” în rang de Comandor, în semn de apreciere 
deosebită pentru realizările de excepție ale colectivului TNC 
( 2004) și decorația „Meritul Cultural” în grad de Mare Ofițer, 
categoria D - Artele Spectacolului.

Despre regizor:
Bocsárdi László este regizor de teatru din România si director 
al Teatrului Tamási Áron din Sfântu Gheorghe, director al 
Festivalului Internațional de Teatru Reflex, fondatorul trupei de 
teatru experimental Figura Stúdió din Gheorgheni. A absolvit 
Academia de Arta Teatrala din Targu Mures, la clasa profesorului 
Tompa Gabor, în 1995. A colaborat cu majoritatea teatrelor 

Durata spectacolului: 2h 35 min (fără pauză)

Scena R3 - Valletta Towers
Sâmbătă, 28 mai, ora 22:00
Duminică, 29 mai, ora 19:00

importante din țară, precum și cu teatre importante din Ungaria. 
A fost distins cu numeroase premii: Premiul Jaszai Mari pentru 
activitatea artistică, acordat de Ministerul Culturii din Ungaria, 
2003; Premiul National Pentru Regie al Ministerului Cultelor si 
Culturii din Romania pentru spectacolul Romeo si Julieta, 2003; 
Premiul UNITER pentru regia spectacolului Caligula la Teatrul 
National Marin Sorescu din Craiova, 2012; Premiul UNITER pentru 
regia spectacolul Hamlet, Teatrul Tamasi Aron, Sfantu Gheorghe, 
2014; Premiul UNITER pentru Cel mai bun spectacol Clasa 
noastra, la Teatrul National din Cluj-Napoca, 2015.
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Richard III
A show presented by “Marin Sorescu” National Theater of Craiova

Artistic director: Bocsárdi László
Translator: Crista Bilciu

Cast:
Richard III - Sorin Leoveanu
Edward IV - Dan Rădulescu
Queen Margaret - Dan Rădulescu
Buckingham - Vlad Udrescu
Queen Elizabeth - Iulia Colan
Stanley - Cosmin Rădescu
Hastings - Adrian Andone
Duchess (Richard’s mother) - Mirela 
Cioabă
Lady Ann - Theodora Bălan
Murderer 1 - Mirela Cioabă

Murderer 2 - Raluca Păun
The Prince - Iulia Lazăr
York – Raluca Păun
Rivers - Angel Rababoc
Grey - Petri Ștefănescu
Catesby - Dragoș Măceșanu
Clarence - Marian Politic
Mayor - Marian Politic
Ratcliff - Ștefan Cepoi
Tyrel - Nicolae Vicol
Messenger – student Ovidiu Carstea 
(Dodo)
Extras: Corpse Henry, Mayor’s 
companion – student Robert Vladu
Two priests accompanying Richard 

– student Ovidiu Carstea (Dodo), 
student Mihai Alexandru Purcaru
Spooks: Elena Ianichi, Roxana Mutu, 
Irina Danciu, Ioana Andone, Andreea 
Boldeanu, Claudia Dinu, Gloria Mihail,  
Mircea Mogoșeanu, Andrei Stanciu

Scenographer: Bartha Jozsef
Costume Designer: Kiss Zsuzsanna
Choreography: Bézsan Noemi 
Music: Magor Bocsárdi 
Video: Rancz András
Light design: Bányai Tamás
Delegate producer: Claudia Gorun

Synopsis:
“Richard III is a mythological character, he lives in our soul just 
like Falstaff, Hamlet - and the other immortals. This hallucinating 
character is a horrific comedian of history. An elementary player. 
In a world that can no longer be interpreted morally, a thinking 
creature decides to become ”a villain”. But let's be honest: by 
making this decision he manifests an extraordinary freedom, 
which intoxicates us because he has confirmed our hope that 
man is capable of anything, he is almighty. We are all guilty, and 
at the same time, innocent. What decision can we make in this 
situation? Richard is a villain to the bone, so he's the only truly 
modern man.” - László Bocsárdi

About the company:
With 172 years of history, having received awards everywhere 
in the world, the National Theater ”Marin Sorescu” of Craiova 
is present among all the great theaters and has participated 
in the most important festivals internationally. Member of the 
European Theater Convention (ETC) since 1995, the National 
Theater of Craiova is the first theater from a Central and Eastern 

European country to have entered this guild association. In 
2016, the National Theater ”Marin Sorescu” organized, for the 
first time in Romania, an edition of the Europe for Theater Gala, 
a prestigious event where the European theater ”Oscars” are 
offered. The Theater of Craiova is the first theater in Romania 
to be offered the ”Cultural Merit” award ranked Commander 
as a sign of appreciation for the exceptional accomplishments 
of its team (2004), and the ”Cultural Merit” award ranked 
Grand Officer, category D - Performing Arts.

About the director:
László Bocsárdi is a Romanian theater director, the manager of the 
Tamási Áron Theater in Sfântu Gheorghe, director of the Reflex 
International Theater Festival, founder of the experimental theater 
group Figura Stúdió from Gheorgheni. He graduated from the 
Academy of Theatrical Arts in Târgu Mureș (prof. Tompa Gabor), 
in 1995. He collaborated with the most important theaters from 
Romania and many important theaters from Hungary. He has 
been awarded numerous prizes: the Jaszai Mari Prize for artistic 
activity, awarded by the Hungarian Ministry of Culture, 2003; the 

Performance duration: 2h 35 min (no intermission)
R3 Stage - Valletta Towers
Saturday, 28 May, 10pm
Sunday, 29 May, 7pm

National Award for Directing, awarded by the Romanian Ministry 
of Cults and Culture, for the show Romeo and Juliet, 2003; the 
UNITER Award for directing the show Caligula at ”Marin Sorescu” 
National Theater in Craiova, 2012; the UNITER Award for directing 
the show Hamlet, at Tamasi Aron Theater, Sfantu Gheorghe, 2014; 
the UNITER Award for Best Performance for the show Our Class, at 
the National Theater in Cluj-Napoca, 2015
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Ophelia
Spectacol prezentat de Compania KARAS, Japonia

Regizor & Design lumini, Muzică: Saburo Teshigawara
Dansatori: Rihoko Sato, Saburo Teshigawara
Colaborator artistic: Rihoko Sato
Costume: Saburo Teshigawara, Rihoko Sato
Coordonator tehnic: Sergio Pessanha
Operator lumini: Thomas Leblanc

Sinopsis:
”Cerul purpuriu pe care, înecată, Ofelia îl vede de pe fundul apei disperării. Un Hamlet 
gri, decedat, înjunghie umbra și omoară moartea. Apa reflectă paradisul. Apa moartă 
este singura iubire eternă.” - Saburo Teshigawara

Despre performance:
”…în Ophelia, ea (Rihoko Sato) interpretează o femeie ce pierde iubirea și își pierde 
mințile. Ea nu exprimă acest lucru nici prin expresii faciale, nici printr-un dans nebun. 
Ea dansează într-o spirală fluidă. Teshigawara, care e Hamlet, apare și dispare ca o 
umbră. În momentul în care o obligă să îl înfrunte, ea se îndrăgostește de el și devine 
victima tuturor conflictelor. E ca și cum ar pluti în eterna iubire pe care a întâlnit-o, 
privind în zare către razele soarelui și acceptând o moarte plină de iubire.”
Masumi Kawakita / Euro Dance Impression

”Teshigawara îl dansează pe Hamlet, și astfel face ca această lume Shakespeariană 
să devină mai bogată. Sunetul apei picurând pe parcursul piesei este impresionant. 
Sato, îmbrăcată în dantelă albă, este voluptoasă și creează în jurul ei o marcantă 
impresie a morții și vieții.”
Morihiko Takahashi

Despre regizor
Saburo Teshigawara și-a început cariera creativă în 1981 în orașul natal, Tokyo, după 
studierea artelor plastice și a baletului. În 1985 a format KARAS împreună cu Kei 
Miyata și au început proiecte de coregrafie de grup. De atunci, acesta și KARAS au 
fost invitați an de an să performeze în marile orașe ale lumii. Teshigawara a fost, de 
asemenea, apreciat la nivel internațional pentru munca sa în domenii precum artele 
vizuale cu expoziții, filme/ video, precum și pentru crearea scenografiei, design lumini 
și costume pentru toate spectacolele sale. Din 2013 și-a creat propriul spațiu creativ, 

Durata spectacolului: 60 min (fără pauză)

Casa de Cultură a Studenților Craiova - Duminică, 29 mai, ora 17:00

KARAS APPARATUS în Ogikubo, Tokyo. Aici, el dezvoltă în permanență o serie de 
performance-uri numită „Update Dance”. Creațiile sale i-au adus numeroase premii 
și onoruri în Japonia și la nivel internațional, printre care și un Premiu Bessie în 2007, 
Medalia de Onoare din partea Împăratului Japoniei în 2009, iar în 2017 a fost desemnat 
Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor în Franța. Din 2020 este Regizor rezident al 
Teatrului de Artă din Prefectura Aichi. În acest an îi va fi decernat premiul Globul de 
Aur 2022 pentru întreaga activitate la Veneția.

©Akihito Abe
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Ophelia
Performance presented by the KARAS Company, Japan

Director, Lighting Design, Music: Saburo Teshigawara
Dancers: Rihoko Sato, Saburo Teshigawara
Artistic collaboration: Rihoko Sato
Costumes: Saburo Teshigawara, Rihoko Sato
Technical coordination: Sergio Pessanha
Lighting operator: Thomas Leblanc
Production, tours: Epidemic (Richard Castelli, Mélanie Roger, Florence Berthaud)

Synopsis:
”The purple sky that the drowned Ophelia sees from the bottom of the water of
despair. The grey, deceased Hamlet stabs the shadow and kills death. Water reflects 
heaven. Dead water is the only eternal love” - Saburo Teshigawara

About the performance:
”…In Ophelia, she (Rihoko Sato) portrays a woman who loses love and loses her mind.
She does not express that by facial expression nor by a crazy dance. She dances 
fluently in a spiral. Teshigawara, who is Hamlet, appears and disappears like a 
shadow.
When he makes her face himself, she falls in love with him, and becomes the victim of
all conflicts. It was as if she was floating in the eternal love she finally found, gazing 
far amidst the sun ray, accepting a death full of love.”
Masumi Kawakita / Euro Dance Impression

”Teshigawara dances Hamlet, and makes this Shakespearean world richer. The sound 
of dripping water throughout the piece is impressive. Sato dressed in white lace was
voluptuous, and creates a strong sense of both life and death around her.”
Morihiko Takahashi

About the director:
Saburo Teshigawara began his unique creative career in 1981 in his native Tokyo after 
studying plastic arts and classic ballet. In 1985, he formed KARAS with Kei Miyata and 
started group choreography and their own activities. Since then, he and KARAS have 
been invited every year to perform in major international cities around the world. 
Teshigawara has likewise received increasing international attention in the visual arts 
field, with art exhibitions, films/videos as well as designing scenography, lighting and 
costume for all his performances. Since 2013, he has established his own private creative 

Performance duration: 60 min (no intermission)

Students’ House of Culture - Sunday, 29 May, 5pm

space KARAS APPARATUS in Ogikubo, Tokyo. Here, he constantly creates a performance 
series called “Update Dance”. His work has won numerous awards and honours in Japan 
and abroad, including a Bessie Award in 2007, the Medal of Honor by the Emperor of 
Japan in 2009 and in 2017 he was made an Officer of the Order of Arts and Letters in 
France. Since 2020, he is the Artistic Director of Aichi Prefectural Art Theater. He is going 
to be awarded The 2022 Golden Lion for Lifetime Achievement in Venice this year.

©Akihito Abe



Alternative Shakespeare

Opening Shakespeare ...................................................................................... 74

Actorul Creator .................................................................................................... 74

Fantomele lui Shakespeare .............................................................................75

Vertical Romeo & Mercutio ............................................................................. 76

INSTASHAKESPEARE ..........................................................................................78

Tumult .....................................................................................................................80

SILLYCONDUCTOR ..............................................................................................82

Cumplita Noapte / Scene din Shakespeare ..............................................84

ROMEO și JULIETA ..............................................................................................86

Metode alternative de lucru  

cu textul Shakespearian: tehnica Viewpoints ..........................................88

Shakespeare – Sonet muzical ........................................................................90

IULIUS CEZAR .......................................................................................................92

Din Furtună ...........................................................................................................94

TRIPTIC SHAKESPEARE ......................................................................................96

Peripețiile Karynei ..............................................................................................97

When We Were Young ......................................................................................98

Un rege în furtună ..............................................................................................99

Shakespeare’s Cinema ....................................................................................100

Shakespeare’s Cinema ....................................................................................101

Shakespeare’s Cinema ....................................................................................102

Shakespeare’s Cinema ....................................................................................103

Shakespeare’s Cinema ....................................................................................104

Shakespeare’s Cinema ....................................................................................105



Opening Shakespeare ...................................................................................... 74

The Actor-Creator ............................................................................................... 74

Shakespeare’s Ghosts ........................................................................................75

Vertical Romeo & Mercutio .............................................................................77

INSTASHAKESPEARE ..........................................................................................79

Tumult ..................................................................................................................... 81

SILLYCONDUCTOR ..............................................................................................83

The Dreadful Night / Scenes from Shakespeare ....................................85

ROMEO and JULIET ............................................................................................87

Alternative working methods  

with the Shakespearean text: the Viewpoints technique ..................89

Shakespeare – Musical Sonnet ......................................................................91

JULIUS CAESAR ....................................................................................................93

From the Storm ...................................................................................................95

TRIPTYCH SHAKESPEARE .................................................................................96

Karyna’s Adventures ..........................................................................................97

When We Were Young ......................................................................................98

Un rege în furtună ..............................................................................................99

Shakespeare’s Cinema ....................................................................................100

Shakespeare’s Cinema ....................................................................................101

Shakespeare’s Cinema ....................................................................................102

Shakespeare’s Cinema ....................................................................................103

Shakespeare’s Cinema ....................................................................................104

Shakespeare’s Cinema ....................................................................................105



74

A l t e rn a t i ve S h a ke s p e a r e

Opening Shakespeare
Deschidere Oficială – Piața Mihai Viteazul - 

Video Mapping 

Spectacolul de video mapping ,,Opening Shakespeare”, prezentat în deschiderea 
celei de-a XIII-a ediții a Festivalului Internațional Shakespeare, este centrat în jurul 
temei teatrului, ca nucleu generator de conexiuni umane și culturale. Cromatica, 
tematica și dinamica tablourilor își propun să evidențieze menirea festivalului de la 
Craiova, anume aceea de a crea unui theatrum mundi, scenă a tuturor într-un univers 
artistic internațional. 

Piața Mihai Viteazul - Joi, 19 mai, ora 21:30

Opening Shakespeare
Official Opening Ceremony - Video Mapping 

The Video Mapping show, Opening Shakespeare, presented for the opening of the 13th 
edition of the International Shakespeare Festival, is centered awound the theme of 
theater as nucleus generator of human and cultural connections. The chromatic, theme 
and dynamics of the paintings aim to highlight the festival’s scope - that of creating a 
theatrum mundi, a stage for everyone in an international artistic universe.

Mihai Viteazul Square - Thursday, 19 May, 9:30pm

Actorul Creator

The Actor-Creator

Atelier teatral susținut de prof. univ. dr. Liviu Lucaci

Workshop held by Prof. Liviu Lucaci

Atelier de explorare a modalităților prin care studentul-actor iși pune la lucru 
creativitatea in procesul de lucru la un rol shakespearian. 
Ritm scenic, limbaj corporal, expresivitate vocală. Raportul dintre creație și meșteșug in 
procesul de construcție a rolului.  
 
Participă un grup de studenți la Arta actorului din cadrul Facultății de Teatru a UNATC, 
alături de studenți ai UCV.

A workshop aimed at exploring the ways in which the actor-student puts their creativity 
at work in the process of developing a Shakespearean part.
Scenic rhythm, body language, vocal expressivity. The rapport between creation and 
craft in the process of building a rol.
 
With the participation of a group of students of Acting from the Faculty of Theaer of 
UNATC, together with students from UCV.

Luni, 23 mai
11:00 - acces liber
Departamentul de Artă și Media - Universitatea Craiova - Sala Buia

Monday, May 23rd
11:00am -  free access
The Arts & Media Department - University of Craiova – Buia Hall
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Adapted from texts by William Shakespeare: Darko Huruială
Cast: Darko Huruială, Bogdan Oprănescu
Artistic directors: Darko Huruială și Bogdan Oprănescu 
Costumes: Darko Huruială, Bogdan Oprănescu
Choreography, scenic movement, music: Darko Huruială, Bogdan Oprănescu

About the performance:
Inspired by the nocturnal, strange and mystical element of Shakespearean writing, 
Shakespeare’s Ghosts is a “happening” type of performance, presented by two young 
artists, students at the Arts & Media Department from the University of Craiova, 
Darko Huruială și Bogdan Oprănescu. The performance is built as an eerie musical 
show, in which folklore traces intertwine with the dimension of fear found in William 
Shakespeare’s works, also with the creative, fresh perspective of the two young artists.

About the team:
Darko Huruială: A Second Year Master’s student at the Arts & Media Department 
from the University of Craiova - majoring in Acting, Darko is originally from Drobeta 

Turnu Severin. He made his debut in performing 
arts at 16, through the engagement in local and 
national cultural projects. At the present moment 
he collaborates with various state-funded cultural 
institutions, however he remains faithful to 
the cultural independent sector, where he also 
operates as the founder of a local cultural hub.
Bogdan Oprănescu: Also known as ‘Tobitza”, 
Bogdan is a Third Year Bachelor’s student at the 
Arts & Media Department student - majoring in 
Acting. He made his musical debut when he was 
16, and later on he founded the “No Antidote” 
band,  of which he is now the drummer. He brings 
his artistic input to the local cultural life through 
the engagement in various performing arts 
independent projects, merging his acting skills 
with his passion for music.

Adaptare dupa texte de William Shakespeare: Darko Huruială
Regia artistică, muzica și distribuția: Darko Huruială, Bogdan Oprănescu

Despre spectacol
Inspirat din nocturnul, straniul și misticul scrierilor shakespeariene, Fantomele lui 
Shakespeare este un performance de tip ,,happening”, prezentat de doi tineri artiști, studenți 
ai Departamentului de Arte și Media din cadrul Universității din Craiova, Darko Huruială și 
Bogdan Oprănescu. Spectacolul este construit ca un eerie show muzical, în care elementele 
inspirate din folclor se împletesc cu dimensiunea înfricoșătorului din operele lui William 
Shakespeare, dar și cu viziunea creativă, proaspătă a celor doi tineri artiști.

Despre echipă:
Darko Huruială: Student al Departamentului de Arte și Media al Universității din Craiova, 
Master anul II  - specializarea Arta Actorului,  Darko este din Drobeta-Turnu Severin. La vârsta 
de 16 ani își face debutul în domeniul artelor performative, prin participarea la diferite proiecte 
culturale locale și naționale, unde potențialul său creativ și valențele sale artistice încep a fi 
remarcate și valorificate. În prezent acesta colaborează cu diverse instituții de cultură de stat,  
rămânând însă fidel zonei culturale 
independente, în care activează și ca 
fondator al unui hub cultural local.
Bogdan Oprănescu: Cunoscut și 
sub numele de Tobitză, Bogdan este 
student al Departamentului de Arte 
și Media al Universității din Craiova, 
Licență anul III  - specializarea Arta 
Actorului. Și-a făcut debutul în 
muzică la vârsta de 16 ani, iar mai 
târziu a fondat trupa “No Antidote”, 
al cărei toboșar este în prezent. 
Își aduce aportul artistic la viața 
culturală locală prin implicarea în 
diferite proiecte independente de 
arte performative, îmbinându-și 
talentul actoricesc cu pasiunea 
pentru muzică.

Fantomele lui Shakespeare
Spectacol prezentat de Darko & Tobiță

Durata spectacolului:
35min (fără pauză)

Grădina Botanică – Aleea Tărâmul de Dincolo:
Duminică, 22 mai, ora 21:00
Luni, 23 mai, ora 21:00
Marți, 24 mai, ora 21:00
Miercuri, 25 mai, ora 21:00

Shakespeare’s Ghosts
A show presented by Darko & Tobiță

Performance duration:
35min (no intermission)

Botanical Garden:
Sunday, 22 May, 9pm
Monday, 23 May, 9pm
Tuesday, 24 May, 9pm
Wednesday, 25 May, 9pm
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Vertical Romeo & Mercutio
Spectacol prezentat de Eventi Verticali, Italia

Regizor: eVenti Verticali

Distribuție: Andrea Piallini, Luca Piallini
Scenograf și designer: Fabio Lanza

Sinopsis:

Vertical Romeo & Mercutio este o lucrare de teatru fizic aerian în care două personaje 
sunt atrase într-o lume a comics-urilor și desenelor animate prin intermediul unor 
proiecții video la scară mare, timp în care performează deasupra publicului suspendați 
în hamuri. Cele două personaje pleacă într-o călătorie aventuroasă ce oscilează între 
natura fictivă a desenelor animate și pseudo-realitatea unui ecran de computer. Cei doi 
sunt pe fugă - traversează globul, sar peste clădiri înalte și se strecoară în seifuri! Chiar 
și computerul devine un personaj, intervenind și interacționând cu cei doi eroi de pe 
desktopul său, transformându-i în personaje din jocurile video ale anilor 1980.

Despre companie:

Venind din Italia, eVenti Verticali se află sub regia artistică a lui Luca și Andrea Pallini. 
Frații Piallini au fondat eVenti Verticali în 2016 în momentul în care și-au unit carierele: 
una bazată în teatru, iar cealaltă în circ și acrobație. Până acum, spectacolul Wanted a 
fost jucat peste tot în Europa și dicolo de SUA, Taiwan sau Rusia.

Durata spectacolului: 45 minute

Piața William Shakespeare
Duminică, 22 mai, ora 21:30

©Claudia Muresu

©Claudia Muresu



77

A l t e rn a t i ve S h a ke s p e a r e

Vertical Romeo & Mercutio
A show presented by Eventi Verticali, Italy

Director: Venti Verticali

Directors and performers: Andrea and Luca Piallini
Drawings by: Fabio Lanza
Management: Claudia Muresu

Synopsis:

Vertical Romeo & Mercutio is an aerial physical theater work in which two characters 
are drawn into a world of comics and animated films through projected large-scale 
videos, while performing over the audience suspended in harnesses. The two characters 
go on an adventurous trip teetering between the fictitious nature of animated drawings 
and the pseudo-reality of a computer screen. They are on the run – they traverse 
the globe, jump tall buildings, and tunnel their way into safes! The computer itself 
becomes a character, intervening and interacting with the two heroes on its desktop, 
transforming them into 1980’s video game characters.

About:

Hailing from Italy, eVenti Verticali is under the artistic direction of Luca and Andrea 
Piallini. The Piallini Brothers founded eVenti Verticali in 2006 after uniting their 
performing careers: one based in theater, the other in circus and acrobatics. So far, 
Wanted has been performed all over Europe and beyond USA, Russia and Taiwan.

Performance duration: 45 minutes

William Shakespeare Square
Sunday, 22 May, 9:30pm

©Claudia Muresu

©Claudia Muresu



78

A l t e rn a t i ve S h a ke s p e a r e

INSTASHAKESPEARE
Spectacol prezentat de Compania Jamais-Vu, București, România

Regia artistică : Matei Lucaci-Grunberg

Durata spectacolului: aproximativ 1 oră (fără pauză)

Valletta Towers - Grădină
Duminică, 22 mai, ora 21:30
Luni, 23 mai, ora 21:30
Marți, 24 mai, ora 21:30

Sinopsis:
Un spectacol de improvizație (tip long-form) care pornește de la opera celebrului dramaturg. 
Spectacolul își propune un fir narativ coerent pornind de la o sugestie a publicului.Se prea 
poate ca Julieta și Desdemona să devină același personaj, sau se prea poate ca Julieta 
să moară sugrumată de mâinile lui Othello. Se prea poate să apară un personaj care 
seamănă foarte bine Iago. S-ar putea să vedem un Richard intrigant, criminal, diabolic 
sau unul profund uman. Se prea poate să avem un Regele Lear șef pe scare blocului sau 
un Marius care și-a pierdut calul. Se prea poate să avem cutremure, războaie, crime. Se 
prea poate să ne luptăm pentru o împărăție sau pentru loc la un spectacol. În esență, 
se poate orice, cât timp rămânem fideli acestui fir inițial shakespearian. Acțiunea, 
personajele, evenimentele nu sunt prestabilite. În principiu este o comedie, dar fiind 
vorba de improvizație, poate să ajungă să fie orice. Proiect cofinanțat AFCN.

Despre companie:
Asociația Jamais-vu a fost înființată în 2015. De atunci și până acum a funcționat ca o companie 
teatrală care a realizat mai multe spectacole. De la teatru clasic la teatru contemporan. De la 
dramaturgie proprie la improvizație. De la cabaret la realism. În interiorul trupei a existat o 
căutare continuă, firul roșu care a legat demersul fiind un anumit tip de spirit ludic și nostalgic. 
Există mai mulți membri activi și colaboratori: Matei Lucaci-Grunberg, Ștefan Huluba, Sever 
Bârzan, Alexandru Papadopol, Ștefan Iancu, Teodora Dincă, Mihaela Sîrbu, Andrei Huțuleac, 
Iosif Paștina, Oana Jipa, Vitalie Bichir și așa mai departe. În general spectacolele lor au fost 
realizate în București, în mediul independent, însă au existat colaborări cu instituții de stat: 
TNB, Teatrul Anton Pann din Râmnicu Vâlcea, Teatrul Nottara.Instashakespeare este primul 
spectacol de improvizație realizat de compania Jamais-Vu.

Despre regizor:
Născut pe data de 23 Martie 1989 în Bucureşti, Matei Lucaci-Grűnberg este regizor de film 
şi teatru, scenarist şi dramaturg. A absolvit în 2011 Universitatea Naţională de artă teatrală şi 
cinematografică, secţia Regie de Film și TV la clasa Prof.Univ.Dr. Laurenţiu Damian. În 2013 
a absolvit masterul de regie de film și TV tot la UNATC, clasa Prof.Univ.Dr. Marius Şopterean 
şi Conf.Univ.Dr. Doru Niţescu. Din 2020 a căpătat titulatura de doctor, avându-l coordonator 
pe Prof.Univ.Dr. Laurenţiu Damian. A regizat mai multe spectacole de teatru și film. Uneori 
a participat si cu scris, iar alteori cu producția. Scurt-metrajele Rebelion (2012) și Și baietii 

cateodata (2014) au participat la mai multe festivaluri, uneori au si castigat (Premiul pentru 
regie festivalul „Geo Saizescu” 2013, Premiul Fundației Cinemaiubit 2012,  Premiul rectorului 
Cinemaiubit 2013 etc.).  Scurt-metrajul Oase pentru Otto a fost selectat în cadrul Future 
Talents la Karlovy Vary și a obținut o nominalizare Gopo.  Paravan. 2 telefoane, spectacolul 
de debut a câștigat toate premiile la Gala Hop 2014. 

Distribuţia: 
Delia Riciu, Oana Jipa, Iosif Paștina, Ștefan 
Huluba, Sever Bârzan, Ștefan Iancu

Decorul: colectiv
Costumele: colectiv
Coregrafia, mișcarea scenică, muzica: 
colectiv
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INSTASHAKESPEARE
A show presented by Jamais-Vu Company, Bucharest, Romania

Artistic Director : Matei Lucaci-Grunberg

Performance duration: approximately 1 hour (no intermission)

Valletta Towers - Garden
Sunday, 22 May, 9:30pm
Monday, 23 May, 9:30pm
Tuesday, 24 May, 9:30pm

Synopsis:
An improvised performance (long-form) which starts from the famous playwright’s 
oeuvre. The show proposes a coherent narrative based on the public’s suggestion. It 
may very well be that Juliet and Desdemona become one and the same, or it may well be 
that Juliet dies strangled in Othello’s hands. It may well happen that a character resembling 
Iago will appear. We might see a scheming, criminal, diabolical or profoundly human Richard. 
We may even meet King Lear as building administrator, or Marius who has lost his horse. We 
may have earthquakes, wars, murder. We may have to fight for empires or a mere seat at 
the show. In essence, anything goes, as long as we stay faithful to the initial Shakespearean 
thread. The action, characters and events are not predetermined.This sets out as a comedy 
but since it’s improv, it can become anything.The project is co-financed by AFCN.

About the company::
The Jamais-vu Association was established in 2015. Since then, it has functioned as a 
theatrical company that created several performances - both classical and contemporary 
theater. Both original texts and improv. From cabaret to realism. Within the troupe there is a 
common thread in searching for new expression within a playful and nostalgic spirit. There 
are several members that collaborate actively: Matei Lucaci-Grunberg, Ștefan Huluba, Sever 
Bârzan, Alexandru Papadopol, Ștefan Iancu, Teodora Dincă, Mihaela Sîrbu, Andrei Huțuleac, 
Iosif Paștina, Oana Jipa, Vitalie Bichir and more. Most of their shows have been performed in 
the independent sector in Bucharest, but there have been some collaborations with public 
institutions: Bucharest National Theater, “Anton Pann” Theater from Ramnicu Valcea, Nottara 
Theater in Bucharest. Instashakespeare is the first improv show created by Jamais-Vu.

About the director:
Born on March 23rd 1989 in Bucharest, Matei Lucaci-Grűnberg directs both film and 
theater, and is a playwright and scriptwriter. In 2011 he graduated from UNATC, Film 
and TV Directing in the class of Prof. Laurenţiu Damian. In 2013 he took his Master’s 
Degree in Film and TV Directing in the class of Profs. Marius Şopterean and Doru 
Niţescu. He obtained his PhD in the above-mentioned, under the coordination of the 
same Laurenţiu Damian.He has directed several films and plays. He also collaborates as 
a writer or producer. His short films Rebellion (2012) and Boys Sometimes (2014) toured 
several festivals and were sometimes awarded (The “Geo Saizescu” Festival in 2013, 

Awarded by the Cinemaiubit Foundation in 2012, Rector’s Award at Cinemaiubit in 2013). 
His short, Bones for Otto was selected by Future Talents in Karlovy Vary and received a 
Gopo nomination. Screen. 2 Phones, his debut theater performance, won all Gala Hop 
awards in 2014. 

Cast: 
Delia Riciu, Oana Jipa, Iosif Paștina, Ștefan 
Huluba, Sever Bârzan, Ștefan Iancu

Decor: colectiv
Costumes:: colectiv
Choreography, Scenic Movement, 
Music: colectiv
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Tumult
Spectacol prezentat de Trupa Acting UP, 

câștigătoarea Festivalului Național de Teatru pentru Tineret Ștefan Iordache 2021

Distribuţia:
Ioana Ghițescu, Maria Damian, Sabina 
Crăescu, Ana Onea,Daniel Simion, 
Teodora Sandu, Daria Ionescu, 
Constantin Ciobanu, Dragoș Sărățeanu, 
Radu Mălureanu, David Dinu, Simona 
Rădoi, Teodora Micliuc, Denisa 
Beșleagă, Antonio Petrică, Apor Csire, 
Ioan Împușcatu, Victor Tibacu, Victor 
Antofi

Costumele: Yasmin Petroșanu
Coregrafia, mișcarea scenică, 
Muzica: David Mandache, Mia Ionescu

Despre trupă:
Acting up a fost înființată în anul 2016 
de către George Lepădatu și Diana 
Mănăilă. Până de curând, activitatea 
principală a asociației a fost reprezentată 
de coordonarea liceenilor din trupa de 
teatru pentru adolescenți cu același nume. 
Trupa Acting up a fost prezentă la cele mai 
importante festivaluri de teatru pentru 
adolescenți din țară, însumând peste 40 
de premii. Pe lângă trupa de adolescenți, 
asociația a produs spectacole și în mediu 
profesionist: Hurlyburly, Bad Jews și 
Brainstorm, regizate de George Lepădatu.

Regia artistică: George Lepădatu, Diana Mănăilă
Traducătorul: Diana Mănăilă

Sinopsis
Spectacolul propune o viziune diferită a tragediilor lui William Shakespeare prin 
reinterpretarea și găsirea unor soluții prin care personajele ar fi putut supraviețui. 
Prin apariția unor caractere cheie, succesiunea întâmplărilor capătă o turnură fericită. 
Fiecare scenă este tratată cu umorul specific adolescentin, având în vedere ca structura 
textelor lui William Shakespeare este adusă în contemporan.

Despre regizor:
George Lepădatu este actor, regizor, asistent universitar doctorand și coordonator 
al trupei de teatru pentru adolescenți Acting up București. A absolvit Facultatea de 
teatru, secția Actorie, ciclul licență din cadrul U.N.A.T.C. “I. L. Caragiale” București, în 
2013. În 2015 a absolvit Facultatea de teatru, secția Arta actorului, ciclul master. În 2015 
colaborarează cu Teatrul Național București, iar în 2016 colaborările cu Teatrul Evreiesc 
de Stat. Între 2019-2021 semnează regia spectacolelor “Hurlyburly”, “Omul-pernă”, 
“Bad Jews” și „Brainstorm”, ultimele două fiind parte din stagiunea Teatrului Metropolis 
București.

Diana Mănăilă este actriță, dramaturg și coordonator al trupei de teatru pentru 
adolescenți Acting up București. A absolvit Facultatea de teatru, secția Actorie, ciclul 
Licență în anul 2012 și Master din cadrul Universității Hyperion în anul 2014. A fost actor 
colaborator al Teatrului Evreiesc de Stat între 2014-2016, unde a jucat în spectacolul 
“Purimșpil” regia Andrei Munteanu. În anul 2016 înființează Asociația culturală Acting 
up, alături de George Lepădatu. Ca dramaturg a scris “Amintiri fantomă”, “Perfect 
defect”, “Manifest”, “Fii de partea mea”, spectacole scrise pentru adolescenții trupei de 
teatru Acting up.

Durata spectacolului: 50min

Piața Frații Buzești
Luni, 23 mai, ora 21:00



81

A l t e rn a t i ve S h a ke s p e a r e

Tumult
A show presented by Trupa Acting UP, the winner of the  

National Youth Theater Festival “Ștefan Iordache” 2021

Cast:
Ioana Ghițescu, Maria Damian, 
Sabina Crăescu, Ana Onea, Daniel 
Simion, Teodora Sandu, Daria 
Ionescu, Constantin Ciobanu, Dragoș 
Sărățeanu, Radu Mălureanu, David 
Dinu, Simona Rădoi, Teodora Micliuc, 

Denisa Beșleagă, Antonio Petrică, Ioan 
Împușcatu, Victor Tibacu, Victor Antofi

Costume Designer: Yasmin Petroșanu
Choreography, movement, music: 
David Mandache, Mia Ionescu

Director: George Lepădatu, Diana Mănăilă
Translated by: Diana Mănăilă

About the troupe:
Acting Up was founded in 2016 by George Lepădatu and Diana Mănăilă. Until recently, 
the main activity of the association was to coordinate the high school students’ theatre 
troupe, of the same name, for teenagers. The Acting up troupe was present to the most 
important theatre festivals for teenagers in the country and was awarded more than 40 prizes. 
In addition to the troupe of teenagers, the association has also produced performances for the 
professional theatre: “Hurlyburly”, “Bad Jews” and “Brainstorm”, directed by George Lepădatu. 

Synopsis:
The performance proposes a different vision on William Shakespeare’s tragedies by 
reinterpreting them and finding solutions through which the characters could have 
survived. The sequence of events takes a happy turn by the appearance of some key 
characters. Every scene is treated with the specific teenage humor, taking into account 
that the structure of William Shakespeare's texts is brought to the contemporary.

About the director:
George Lepădatu is an actor, director, assistant lecturer PhD candidate and coordinator 
of the Acting up București theatre troupe for teenagers. He graduated from the Faculty 
of Theatre, Acting Department, at the U.N.A.T.C. “I. L. Caragiale” București in 2013. In 2015 
he obtained his Master’s degree. In 2015, he collaborated with the Bucharest National 
Theatre, and, in 2016, with the State Jewish Theatre. Between 2019 and 2021, he directed the 
performances of “Hurlyburly”, “Pillow-man”, “Bad Jews” and “Brainstorm”, the last two at the 
Metropolis Theatre, Bucharest.

Diana Mănăilă is an actress, playwright and coordinator of  the Acting up București theatre 
troupe for teenagers. She  graduated from the Faculty of Theatre, Acting Department, in 2012, 
and obtained the Master’s degree in 2014, at the Hyperion University. She collaborated with the 
State Jewish Theatre from 2014 to 2016, where she played in the performance of “Purimșpil” 
directed by Andrei Munteanu. In 2016 she founded, together with George Lepădatu, the 
Acting up Cultural Association.  As a playwright,  she wrote “Ghost Memories”, “Perfect deffect”, 
“Manifest”, “Be on my Side”,  for the teenagers in the Acting up theatre troupe. 

Running time of the performance: 50min

Frații Buzești Square
Monday, 23 May, 9pm
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SILLYCONDUCTOR
Concert prezentat de Asociația Electroputere Plus / Galeria ElectroPutere

Soundtrack live: Sillyconductor
Silent Shakespeare - primele filme mute bazate pe piesele lui Shakespeare

Despre spectacol:
În 2021, două filme cu scenarii preluate din Macbeth și Romeo și Julieta au fost 
nominalizate la Oscar dar povestea de iubire dintre cinema și Shakespeare datează din 
primele zile ale apariției peliculei. La început, filmul a fost considerat un mediu destul 
de modest iar industria cinematografică în devenire a încercat să-și ridice statutul 
cultural imitând teatrul. Adaptarea operelor lui Shakespeare a fost cea mai mare 
provocare a realizatorilor de film, mai ales că producțiile de dinainte de Primul Război 
Mondial aveau tendința de a avea doar una sau două role. Această colecție unică din 
Marea Britanie, Italia și SUA este constituită din singurele materiale cunoscute care au 
supraviețuit. Există o versiune magică a Visului unei nopți de vară care conține câteva 
efecte speciale remarcabile, un film fermecător de cinci minute din The Tempest și 
primul film Shakespeare realizat vreodată, King John, din 1899. Filmele vor fi însoțite de 
coloane sonore inedite, compuse și interpretate live de Sillyconductor. 

Despre companie: 
Concert realizat cu suportul Galeriei ElectroPutere. Galeria ElectroPutere este o bază 
pentru programe și activități publice care explorează arta și rolul ei în societate. 
Galeria este concepută ca spațiu de susținere pentru producția și expunerea de 
artă contemporană și experimente artistice. Cu o agendă care radiază deschidere, 
ElectroPutere își propune să pună întrebări despre arta actuală precum și să abordeze 
teme relevante din punct de vedere socio-politic și cultural.

Despre creator:
Sillyconductor este unul dintre pseudonimele lui Cătălin Matei, muzician și sound 
designer din București. Preocuparea lui principală a fost dintotdeauna muzică și 
relația ei cu știința sau matematicile, construind instrumente sau instalații interactive 
care îmbină tehnologia cu muzică clasice şi umorul absurd. Colecționar de sunete, 
instrumente și soft-uri bizare dar și de field recordings, Sillyconductor a avut mereu 
o pasiune pentru crearea de soundtrack-uri cu o poveste proprie încă din 2010 cînd a 
conceput ambianța sonoră pentru filmul mut din 1927 Berlin - Symphony of a Great 
City  în cadrul Street Delivery 2008. În ultimii ani a colaborat intens cu echipa «Image and 
Sound» compunînd alte soundtrack-uri experimentale pentru filme mute românești de 
lung și scurt metraj aflate în colecția Arhivei Naționale de Filme. 

Durata spectacolului: 60 minute (fără pauză)

Valletta Towers - Scena de la Miezul Nopții
Luni, 23 mai, ora 23:30
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SILLYCONDUCTOR
A concert presented by ElectroPutere Plus Association/ ElectroPutere Gallery

Performance duration: 60 minutes (no intermission)

Valletta Towers – Midnight Stage
Monday, 23 May, 11:30pm

Live soundtrack: Sillyconductor
Silent Shakespeare - the first silent films based on Shakespeare’s plays

Synopsis:
In 2021, two movies with screenplays adapted from Macbeth and Romeo and Juliet 
were nominated at the Oscars, but the love story between cinema and Shakespeare 
dates back to the early days of film. In the beginning, the movie was considered a rather 
modest environment, but the burgeoning movie industry tried to elevate its status by 
imitating theater. Adapting Shakespeare’s works was filmmakers’ greatest challenge, 
especially because productions dating before the First World War were mostly limited 
to one or two film rolls. This unique collection from Great Britain, Italy and the US is 
comprised of the only materials known to have survived. There is a magical version of 
A Midsummer Night’s Dream which has several remarkable special effects, a charming 
five-minute The Tempest and the first ever Shakespeare feature film ever shot, King 
John from 1899. The films will be accompanied by novel soundtracks, composed and 
interpreted live by Sillyconductor.

About the company:
This concert was created with the help of Galeria ElectroPutere (ElectroPutere Gallery). 
The Gallery acts as a basis for programmes and public activities that explore art and its 
place in society. It was conceived as a place that supports the production and exposure 
of contemporary art and artistic experiments. With an agenda that beams openness, 
ElectroPutere aims to raise questions about current art and approach socio-politically 
and culturally relevant themes.

About the creator:
Sillyconductor is one of the pseudonyms of Cătălin Matei, a musician and sound 
designer from Bucharest. His main interest has always been music and its relation 
to science or mathematics, and building instruments or interactive installations that 
combine technology with classical music and absurd humor. A collector of sounds, field 
recordings, bizarre instruments and software, Sillyconductor has always had a passion 
for creating soundtracks that have their own stories ever since he conceived the sound 
ambience for the silent film Berlin - Symphony of a Great City (1927) at Street Delivery 
2018. In recent years he has collaborated extensively with the ‘Image and Sound’ team 
by composing experimental soundtracks for both short and feature Romanian silent 
films from the National Film Archive collection.
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Sinopsis:
Cumplita noapte este o suită de scene-cheie din tragediile Macbeth, Hamlet și Richard al III-lea, 
în care funcționează constante precum crima și noaptea. Crima atrage consecinţe: conştientizarea 
crimelor comise şi neliniştea necesităţii următoarei crime, febrilitatea şi urgenţa comiterii ei. Noaptea 
adăpostește basme despre cum mor regii, povești despre năluciri, despre dispariţii misterioase, 
despre crime și amoruri nelegiuite. Cumplita noapte este impura noapte în care se arată spectrele, 
noaptea misterioasă, înfricoşătoare, moment al necunoscutului care înfioară și provoacă, deopotrivă. 
Noaptea este momentul uneltirii şi al făptuirii crimelor, dar este și clipa coşmarului, a spaimelor și a 
nălucirilor care vin să hăituiască ucigașii. Spectrele străbat de dincolo, tăcute, invadând conştiinţa lui 
Macbeth, a lui Claudius, a lui Richard. Cumplita noapte este noaptea rătăcirii lor.  
Despre regizor:
Haricleea Nicolau este actor independent, colaborează din anul 2005 cu Teatrul Național 
„Marin Sorescu” din Craiova, este secretar literar al acestui teatru din anul 2014 și lect.univ.dr. al 
Departamentului de Arte, Universitatea din Craiova, din anul 2009, unde predă cursuri de Arta 
Actorului și Arta Improvizației, Spectacologie, Istoria teatrului românesc și a artei spectacolului. 
A studiat actorie (Universitatea din Craiova, Departamentul de Arte), are un master în Antichitate 
greco-romană (2006) și un doctorat pe tema sacrificiului în tragedia antică (Universitatea 
din București, 2011). Este membru al Centrului de Cercetare şi de Creaţie în Domeniul Artelor 
Spectacolului la Universitatea din Craiova. În 2012 a publicat volumele „Despre sacrificiu în 
tragedia antică” și „Dimensiunea sacrului în spectacolul de tragedie antică”. Din 2014 scrie cronica 
de film a revistei „Ramuri”, a Uniunii Scriitorilor. 

Cumplita Noapte / Scene din Shakespeare
Spectacol prezentat de Departamentul de Arte și Media al Universităţii din Craiova

Regia artistică: Haricleea Nicolau
Traduceri de: Ion Vinea, Leon Levițchi, Dan Duțescu

Durata spectacolului: 90 de min. (fără pauză)

Departamentul de Arte și Media al Universității din Craiova - Sala Aula Buia
Marți, 24 mai, ora 11:00

Distribuţia:
Gloria Mihail – Lady Macbeth / Elizabeth 
/ duh în Richard al III-lea
Simona Grîcleanu – Gertrude / Ducesa / 
vrăjitoare / duh în Richard al III-lea
Cătălina Vînătoru – Margaret / vrăjitoare 
Ioana Stama – Lady Anne / duh Lady 
Anne / Lady Macbeth-conștiința
Iarina Zidaru – Ofelia / vrăjitoare
Darko Huruială - Richard al III-lea / vocea 
duhului lui Hamlet / duhul lui Banquo
Robert Vladu – Macbeth / Duhul lui Hamlet 
/ Claudius / duh în Richard al III-lea

Mihai Alexandru Purcaru – Hamlet / duh 
în Richard al III-lea
Vlad Burdușel – Cassio / Ratcliff
Andrei Stanciu –duh în Richard al III-lea
Adrian Tudor – duh în Richard al III-lea

Asistenți regie: Lect.univ.dr. Edith Mag / 
student Darko Huruială
Decor, costume, ilustrație muzicală: 
Haricleea Nicolau
Coregrafia: Gloria Mihail
Light design: Ștefăniță Rezeanu

©Albert Dobrin

©Albert Dobrin
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Synopsis:
The Dreadful Night is a suite of key-scenes from the tragedies Macbeth, Hamlet and Richard III, 
where constants such as murder and night function. Murder attracts consequences: awareness 
of the crimes committed and the anxiety caused by needing to commit the next one, the fervor 
and urgency of actually doing it. The night fosters tales of how kings die, stories of ghosts, of 
mysterious disappearances, of crimes and forbidden lovers. The terrible night is the sullied night 
when specters come, the mysterious, frightening night, a time of the unknown which thrills and 
provokes alike. The night is a time for plotting and misdoings, but also a time of nightmares, 
fright and hauntings for murderers. The spirits break through from beyond, silent, invading the 
consciences of Macbeth, Claudius, Richard. The terrible night is the night of their wandering.
About the director:
Haricleea Nicolau is an independent actor and has been collaborating since 2005 with the 
National Theater “Marin Sorescu’’ of Craiova, is a dramaturge of this theater since 2014 and a 
lecturer at the Arts Department, University of Craiova, since 2009, where she teaches Acting, 
Improvisation and Performative Arts, as well as the History of Romanian Theater and of 
Theater Arts. She has studied Acting (University of Craiova, Arts Department), has a Master’s 
in Greek-Roman Antiquity (2006), and a PhD on the thesis of sacrifice in Ancient Tragedy 
(University of Bucharest, 2011). She is a member of the Research and Creative Institute for 
Performative Arts at the University of Craiova. In 2012 she published the volumes On Sacrifice 
in Ancient Tragedy and Dimensions of the Sacred in the Ancient Tragedy Performance. 
Since 2014 she has been writing the film review for “Ramuri” magazine, of the Writers’ Union.

The Dreadful Night / Scenes from Shakespeare
A show presented by The Arts & Media Department from the University of Craiova

Artistic Director: Haricleea Nicolau
Translations from: Ion Vinea, Leon Levițchi, Dan Duțescu

Performance duration: 90 min. (no intermission)

The Arts & Media Department from the University of Craiova – Buia Hall
Tuesday, 24 May, 11am

Distribuţia:
Gloria Mihail – Lady Macbeth / Elizabeth 
/ duh în Richard al III-lea
Simona Grîcleanu – Gertrude / Ducesa / 
vrăjitoare / duh în Richard al III-lea
Cătălina Vînătoru – Margaret / vrăjitoare 
Ioana Stama – Lady Anne / duh Lady 
Anne / Lady Macbeth-conștiința
Iarina Zidaru – Ofelia / vrăjitoare
Darko Huruială - Richard al III-lea / vocea 
duhului lui Hamlet / duhul lui Banquo
Robert Vladu – Macbeth / Duhul lui Hamlet 
/ Claudius / duh în Richard al III-lea

Mihai Alexandru Purcaru – Hamlet / duh 
în Richard al III-lea
Vlad Burdușel – Cassio / Ratcliff
Andrei Stanciu –duh în Richard al III-lea
Adrian Tudor – duh în Richard al III-lea

Director’s Assistants: Lect.univ.dr. Edith 
Mag / student Darko Huruială
Scenography, Costumes, Music: 
Haricleea Nicolau
Choreography: Gloria Mihail
Light Designer: Ștefăniță Rezeanu

©Albert Dobrin

©Albert Dobrin



8 6

A l t e rn a t i ve S h a ke s p e a r e

ROMEO și JULIETA
Spectacol prezentat de Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti

Coregrafia: lect. univ. dr. Andreea Duță
Decor: Theodor Niculae (student anul 3 scenografie)
Costume: Ilinca Gavriliță (studentă anul 2 scenografie)
Muzică: Raw Beat Gang și Pyroblast
Lumini: lect. univ. dr. Bogdan Golumbeanu
Poster: Nichita Herăscu

Distribuție:
Romeo: Bogdan Iancu / Tiberius Zavelea
Julieta: Eva Cosac / Pamela Iobaji
Doica: Cătălina Frunză / Maria Moroșan
Mercutio: Alex Iezdimir
Benvolio: Adriano Panoschi
Părintele Lorenzo: Vlad Pânzaru
Capulet: Luca Petreșteanu
Lady Capulet: Georgiana Cotoi
Tybalt: Cristian Robe
Paris: Marius Boboc
Peter: Leo Chionac
Balthasar: Bogdan Iancu / Tiberius Zavelea

Sinopsis
Romeo și Julieta din  piesa lui William Shakespeare sunt gata sa riște orice pentru a fi 
împreună și pentru a sfida viitorul ce le este predestinat. O poveste în care dragostea 
inconștientă  dezlănțuie violenta, iar intențiile bune pricinuiesc consecințe tragice. O 
poveste veche și totuși nouă, în această punere în scenă „fresh”.

De: William Shakespeare
Traducere: Virgil Teodorescu
Adaptare: Mihaela Sîrbu
Regia: prof. univ. dr. Mihaela Sîrbu

Departamentul de Arte și Media al Universității din Craiova - Sala Aula Buia
Miercuri, 25 mai, ora 11:00



87

A l t e rn a t i ve S h a ke s p e a r e

ROMEO and JULIET
National University of Theater and Film “I.L. Caragiale” in Bucharest

By: William Shakespeare
Translator: Virgil Teodorescu
Adaptation: Mihaela Sîrbu
Artistic Director: Prof. Mihaela Sîrbu

Choreographer: Prof. Andreea Duță
Scenographer: Theodor Niculae (Year 3 student Scenography)
Costume Designer: Ilinca Gavriliță (Year 2 student Scenography)
Music: Raw Beat Gang and Pyroblast
Lights: Prof. Bogdan Golumbeanu
Poster: Nichita Herăscu

Cast:
Romeo: Bogdan Iancu / Tiberius Zavelea
Juliet: Eva Cosac / Pamela Iobaji
Nurse: Cătălina Frunză / Maria Moroșan
Mercutio: Alex Iezdimir
Benvolio: Adriano Panoschi
Father Lorenzo: Vlad Pânzaru
Capulet: Luca Petreșteanu
Lady Capulet: Georgiana Cotoi
Tybalt: Cristian Robe
Paris: Marius Boboc
Peter: Leo Chionac
Balthasar: Bogdan Iancu / Tiberius Zavelea

Synopsis
Romeo and Juliet from William Shakespeare’s play are ready to risk it all to be together 
and to defy their predetermined future. A story in which mad love unleashes violence 
and good intentions cause tragic consequences. A story old, yet new in this “fresh” 
representation.

The Arts & Media Department from the University of Craiova – Buia Hall
Wednesday, 25 May, 11am
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Metode alternative de lucru  
cu textul Shakespearian: tehnica Viewpoints

Dincolo de analiza textului, de identificarea obiectivelor personajului, a obstacolelor, 
a relaţiei cu partenerii de scenă, metoda „Viewpoints”, inventată de coregrafa Mary 
Overlie şi dusă mai departe de regizoarea Anne Bogart, ne oferă perspective complet 
noi, modalităţi de studiu neaşteptate şi concluzii surprinzătoare. 

Metoda „Viewpoints” propune o abordare non-psihologică, coregrafică, a textului 
dramatic. Cu ajutorul acestei metode putem explora corporal, prin improvizaţie, teme, 
relaţii, personaje, situaţii. Putem dobândi intuitiv răspunsuri, sugestii, inspiraţie, pentru 
a pătrunde sensuri care nu sunt accesibile prin simpla logică. 

Viewpoints este o metodă postmodernă. Rezultatul lucrului asupra unei scene va fi 
departe de ilustrarea acelei scene. În Viewpoints este mai degrabă mintea privitorului 
aceea care face asocierile, care vede sensurile relevate, decât actorul cel care prezintă 
povestea.

Susținut de prof. univ. dr. Mihaela Sîrbu de la UNATC București, workshop-ul va folosi ca 
material de lucru texte shakespeariene. Elepot fi o piesă, o parte dintr-o piesă, dar pot fi 
şiteme, întrebări sau imagini. După prezentarea principiilor de bază ale acestei metode 
și experimentarea lor în cadrul workshop-ului, vom face o demonstrație practică acestui 
mod de lucru cu ajutorul studenților din distribuția spectacolului "Romeo și Julieta" de 
la UNATC I. L. Caragiale.

Workshop susținut de prof. univ. dr. Mihaela Sîrbu, 

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti

Departamentul de Arte și Media al Universității din Craiova - Sala Aula Buia
Miercuri, 25 mai, ora 14:00
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Alternative working methods  
with the Shakespearean text: the Viewpoints technique

Beyond text analysis, identifying a characters’ objectives, obstacles, relationship with 
your stage partners, the “Viepoints” method invented by choreographer Mary Overlie 
and carried on by Anne Bogart offers us completely new perspectives, unexpected 
methods of study and surprising conclusions.

The “Viewpoints” method proposes a non-psychological, choreographic approach 
to the dramatic text. With the help of this method we can explore themes, relations, 
characters, situations corporaly, through improvisation. We can obtain answers, 
suggestions, and inspiration intuitively in order to permeate meanings which are not 
available through simple logic.

Viewpoints is a postmodern method. The result of working on a scene will be far from 
the illustration of that scene. In Viewpoints, it is rather the mind of the beholder which 
makes associations, sees any relevant meanings - rather than the actor presenting the 
story.

Held by Prof. Mihaela Sîrbu from UNATC Bucharest, the workshop will use 
Shakespearean texts as source. After presenting the fundamental principles of this 
method and experimenting with them in the workshop, we will be doing a practical 
demonstration of this way of work with the help of UNATC students from the Romeo 
and Juliet performance. 

Workshop conducted by prof. univ. dr. Mihaela Sîrbu

National University of Theater and Film “I.L. Caragiale” in Bucharest 

The Arts & Media Department from the University of Craiova – Buia Hall
Wednesday, 25 May, 2pm
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Shakespeare – Sonet muzical
Prezentare de carte și recital susținut de Alexandrina Chelu,  

Avram Florin Petroniu, Florian Chelu Madeva, Oradea, România

Această idee (sinalethism) a fost concepută datorită numai a două măsuri din Johann Sebastian Bach: măsurile 
169 şi 170 ale fugii din Sonata a 3-a pentru vioară. La început a acţionat o conştiinţă probabil simplă (genialitate 
difuză, s-ar putea spune), iar trecerea anilor a dus la o „conştiinţă de sine”, care l-a rându-i însă a condus la un 
anume (alt) fel de „certitudine şi adevăr al raţiunii”, rămânând ca timpul să decidă în ce măsură este un produs 
real (întrupare) al spiritului. Dacă sonetul este o formă de exprimare literară cu un istoric foarte bine conturat 
şi dacă varii forme ale muzicii şi-au spus cuvântul întru vremi, de ce nu am arunca o piatră în lac: sonetul 
muzical? Afla-se-vor oare mai mult de zece înţelepţi pe-aproape? Albertus Secundus nu va fi lipsind în mod 
sigur de la un asemenea simpozion. Nu este însă exactitate aci, nu e adevăr, dar e liberă şi suverană adeverire, 
spune Constantin Noica undeva în nenumitele sale „scrisori adresate unui tânăr învăţăcel”, obligându-ne 
astfel a colinda: „să creşti, grâule, frumos!” Odată aflată, sperăm ca poziţia noastră să aibă parte de o opoziţie 
în măsură să ducă la compoziţie.

P. S. În încheierea cuvântului nostru introductiv să nuanţăm cu Emil Cioran că „dacă cineva datorează totul lui 
Bach, acesta este Dumnezeu”, atunci panseul său ne îndrituieşte să afirmăm în spirit sinlogistic că, de vreme ce 
datorează totul lui Bach, sonetul muzical este divinitate la rându-i. Florian Chelu Madeva – creatorul Sonetului 
Muzical ca formă fixă muzicală, a compus muzica pe toate cele 154 sonete ale lui William Shakespeare, carte de 
partituri lansată cu ocazia a 400 de ani de sonet shakespearian. Cu ocazia celor 400 de ani, s-a realizat o lucrare 
monumentală internațională unde este menționată opera lui Florian Chelu Madeva: William Shakespeare's 
Sonnets, for the First Time Globally Reprinted A Quatercentenary Anthology (with DVD), edited by Manfred 
Pfister and Jürgen Gutsch, Edition SIGNAThUR, TG Dozwill Schweiz, 2009.

“Din câte cunoaștem, Florian Chelu Madeva este primul compozitor care a pus pe muzică toate cele 154 sonete 
ale lui Shakespeare. A finalizat acest proiect extraordinar împreună cu solistul Britanic David Luke Michael 
Bryan în anul 2009, și până în acest moment a produs două CD-uri cu sonetele 1-25 și 26-50. Restul de 4 CD-
uri audio vor apărea la Homestead și la casa de producție muzicală Rock Filarmonica Oradea în România. Îi 
mulțumim lui Florian Chelu pentru generozitatea de a ne prezenta primele părți din această operă minunată.” 
- dovadă că Florian Chelu Madeva este primul compozitor din lume care pune muzica pe toate sonetele lui 
Shakespeare, toate având la bază o construcţie unică: două măsuri din Bach. Invenţia sa, Sonetul Muzical ca 
formă fixă muzicală, e construit prin similitudine cu Sonetul Literar, ca formă fixă literară.

Portul Cultural Cetate
Miercuri, 25 mai, ora 18:00
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Shakespeare – Musical Sonnet
A book conference and a recital presented by 

Alexandrina Chelu, Avram Florin Petronoiu and Florian Chelu Madeva, Oradea, Romania

This idea (synalethism) was conceived due to only two measures from Johann Sebastian 
Bach: measures 169 and 170 of the Violin Sonata No. 3. In the beginning a rather simple 
conscience acted (diffuse genius, one might say), and the passing of time brought about 
a “self awareness” which in turn led to a certain (different) kind of “certitude and truth 
of reason” - so that only time may tell how much of it is a real (incarnation) product of 
the spirit. If the sonnet be a form of literary expression with fully formed history and if 
various forms of music have left their mark on the times, why then might we not throw 
a stone in the lake: the musical sonnet. Will there be more than ten wisemen around? 
Certainly Albertus Secundus will most certainly participate in this symposium. There 
is no preciseness here, no truth, but free and sovereign confirmation, says Constantin 
Noica somewhere in his unnamed letters “to a young apprentice”, thus forcing us to 
sing: “oh, wheat, may you grow tall and beautiful!”. Once found, we hope our position 
finds worthy opposition to its composition.

P.S. In closing words, let us nuance with Emil Cioran who said “if anyone owes 
everything to Bach, that is God”, so our thought allows us to synlogistically affirm that 
since it owes everything to Bach, the musical sonnet is divinity. Florian Chelu Madeva 

– creator of the Musical Sonnet as fixed musical form, composed music on all 154 
Shakespearean sonnets and published the complete score on the celebration of 400 
years of Shakespearean sonnets. A monumental work was created on this occasion 
and someplace it mentions Florian Chelu Madeva: William Shakespeare's Sonnets, for 
the First Time Globally Reprinted A Quatercentenary Anthology (with DVD), edited by 
Manfred Pfister and Jürgen Gutsch, Edition SIGNAThUR, TG Dozwill Schweiz, 2009.

“Florian Chelu Madeva, to our knowledge, is the first composer ever to set all the 154 
sonnets to music. He finished this amazing project with the English singer David Luke 
Michael Bryan quatercentenary in the year 2009, and he has so far produced the first 
two CDs with sonnets 1 to 25 and 26-50. The remaining four audio CDs are to follow 
at Homestead and his musical production company of Rock Filarmonica Oradea in 
Romania. We thank Florian Chelu for generously letting us present the first installment 
of his stupendous work.” - proof that Florian Chelu Madeva is the first composer in the 
world to set all of Shakespeare’s sonnets to music, all founded on a unique construction: 
two of Bach’s measures. His invention, the Musical Sonnet, is built by similitude with the 
Literary Sonnet, as fixed literary form.

Cetate Culture Harbor
Wednesday, 25 May, 6pm
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IULIUS CEZAR
Spectacol prezentat de Departamentul de Arte și Media al Universităţii din Craiova

Regia artistică: Romanița Ionescu

Traducătorul: Tudor Vianu
Distribuţia (pe roluri): Andreea Boldeanu (Cassius), Dinu Claudia (Lucius), Karyna 
Florița (Casca), Mircea Mogoșeanu (Calpurnia, Octaviu), Vera Moisenco (Ghicitorul), 
Bogdan Oprănescu (Metellus), Corina Oprea (Marc Antoniu), Diana Petec (Brutus),  
Răzvan Rusan (Portia), Mihaela Sarev (Iulius Cezar), Andrei Stanciu (Servitor, Lepidus), 
Ovidiu Cârstea aka Dodo (Duh) 

Decorul: Romanița Ionescu 
Costumele: Romanița Ionescu
Coregrafia, mișcarea scenică: Romanița Ionescu
Muzica: Ovidiu Cârstea (Dodo) 

Sinopsis:
Într-o lume în care jocurile politice sunt la ordinea zilei, Iulius Cezar încearcă să 
acapareze întreg statul, dar dorința de cucerire îi aduce moartea. Vidul de putere atrage 
după sine și lupta pentru ea. Spectacolul sondează actualitatea piesei lui Shakespeare, 
într-o manieră în care timpul, spațiul și genul personajelor devin relative.
Despre companie:
Departamentul de Arte și Media s-a înființat în anul 1995 sub îndrumarea profesorului 
Remus Mărgineanu. De atunci funcționează sub tutela Facultății de Litere din cadrul 
Universității din Craiova și pregătește următoarele generații de actorii, manageri 
culturali și nu numai. 

Despre regizor:
Romanița Ionescu s-a născut în Constanța și a absolvit  Universitatea de Artă Teatrală 
și Cinematografică din București, în clasa profesorului Florin Zamfirescu. Este actriță a 
Teatrului Național din Craiova “Marin Sorescu” și activează și ca profesoară în cadrul 
Departamentului de Arte din același oraș. A lucrat cu nume mari din industria teatrală 
precum Silviu Purcărete, Radu Afrim, Bobi Pricop și un numai. 

Durata spectacolului: 1h 45 min (fără pauză)

Departamentul de Arte și Media al Universității din Craiova - Sala Aula Buia
Joi, 26 mai, ora 15:00

©Albert Dobrin
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JULIUS CAESAR
A show presented by The Arts & Media Department from the University of Craiova

Artistic Director: Romanița Ionescu

Translator: Tudor Vianu
Cast: Andreea Boldeanu (Cassius), Dinu Claudia (Lucius), Karyna Florița (Casca), Mircea 
Mogoșeanu (Calpurnia, Octavius), Vera Moisenco (Soothsayer), Bogdan Oprănescu 
(Metellus), Corina Oprea (Marc Antoniu), Diana Petec (Brutus),  Răzvan Rusan (Portia), 
Mihaela Sarev (Julius Caesar), Andrei Stanciu (Servant, Lepidus), Ovidiu Cârstea aka 
Dodo (Spirit) 

Scenography: Romanița Ionescu 
Costumes: Romanița Ionescu
Choreography, scenic movement: Romanița Ionescu
Music: Ovidiu Cârstea (Dodo) 

Synopsis:
In a world where political games are on the daily agenda, Julius Caesar tries to take over 
the entire state, but his desire for conquest brings his death. A power vacuum attracts a 
struggle for that power. The performance probes the topicality of Shakespeare’s play in 
a manner in which time, space and the character’s genders become relative.

About the company:
The Arts and Media Department was founded in 1995 under the guidance of professor 
Remus Mărgineanu. Since then, it has functioned under the care of the Faculty of 
Letters at the University of Craiova and endeavors to prepare future generations of 
actors, cultural managers, and more.

About the director:
Romanița Ionescu was born in Constanța and graduated from UNATC Bucharest, class of 
professor Florin Zamfirescu. She is an actress at the “Marin Sorescu” National Theater of 
Craiova and a teacher at the Arts Department in the same city. She has worked with great 
names from the theater industry, such as Silviu Purcărete, Radu Afrim, Bobi Pricop and more.

Performance duration: 1h 45 min (no intermission)

The Arts & Media Department from the University of Craiova - Buia Hall
Thursday, 26 May, 3pm

©Albert Dobrin
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Din Furtună
Concert – spectacol prezentat de TRIO HEKTOMERON

Numele trupei: TRIO HEKTOMERON
Membri:  Sergiu CORBU Boldor – vioară, caval, text, looper, Liviu  Farcaș - oboi / clarinet, 
Victor Mihai  - sampler / drum machine / sintetizator 
Concept:  Sergiu CORBU Boldor 
Coregrafia, mișcarea scenică, muzica:  Sergiu CORBU Boldor, Liviu Farcaș, Victor 
Mihai

Despre spectacol:
Din Furtună este un spectacol sonor conceptual care închide în memoria sunetului 
substanța umană: visul. Lumea noastră mică este înconjurată de vise, iar fiecare vis 
corespunde unui sunet care prinde formă prin acumularea continuă a principalelor 
stadii umane: nașterea, iubirea, moartea și ceea ce le leagă: visul.  Sursa conceptuală 
pentru spectacolul sonor Din Furtună este drama în cinci acte compusă în versuri și 
proză de W. Shakespeare, The Tempest.

Despre regizor:
Sergiu CORBU Boldor a absolvit Universitatea de Muzică din Oradea cu specializările 
Pedagogie muzicală și Interpretare vioară. Pe lângă vioară Sergiu CORBU Boldor a 

studiat ca instrumente secundare: chitara, chitara electrică, chitara bass, percuții, 
mandolină, fluier, caval, drâmbă.  Boldor are o experiență de peste 12 ani pe scenele mari 
ale industriei muzicale, performând la vioară, împreună și alături de nume ca: Phoenix, 
Celelalte Cuvinte, Partizan, Dirty Shirt, Semnal M, Taxi, Hara, farfarello, Haggard, Guano 
Apes etc.  A fost membru fondator la trupa Azepam din Oradea și violonist la trupa Popa 
Șapcă din Timișoara.  A inițiat și coordonat propriile proiecte muzicale ca: AD HOC, 2 
fire 2 paie, Intensitate Epic Sonoră.  În prezent colaborează ca violonist cu trupa Hara și 
corul All’s Choir, muzicieni din Opera Națională Română și Filarmonica George Enescu 
București.
Din 2017 este inițiatorul și coordonatorul Proiectului Muzical CORBU. Sergiu Corbu 
Boldor, alături de Liviu Farcaș și Victor Mihai au realizat live coloana sonoră a celor 25 
de ore și 30 de minute de spectacol din cadrul proiectului manifest „Hektomeron” al 
Teatrului Național „Marin Sorescu”.

Durata spectacolului: 50 min (fără pauză)

Grădina Valletta Towers
Joi, 26 mai, ora 21:30
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From the Storm
A concert presented by TRIO HEKTOMERON, Romania

Band name: TRIO HEKTOMERON
Members: Sergiu CORBU Boldor – violin, pipe, text, looper // Liviu  Farcaș - oboe/ 
clarinet // Victor Mihai - sampler / drum machine / synthesizer
Concept: Sergiu CORBU Boldor 
Choreography, scenic movement, music: Sergiu CORBU Boldor, Liviu Farcaș, Victor 
Mihai

About the performance:
From the Storm is a conceptual musical performance which encloses in the memory 
of sound that rare human substance: the dream. Our small world is surrounded by 
dreams, and each dream matches a sound which takes shape through the continued 
accumulation of the main human stages: birth, love, death and that which binds them: 
the dream. The conceptual source for the musical performance From the Storm is the 
five act play written in verse and prose by W. Shakespeare, The Tempest.

About the creator:
Sergiu CORBU Boldor graduated from the University of Music in Oradea with a specialty 
in Violin and Musical Pedagogy. Besides the violin, Sergiu CORBU Boldor has also 

studied the following secondary musical instruments: guitar, electric guitar, bass 
guitar, percussions, mandolin, pipe, whistle, mouth harp. Boldor has over 12 years of 
experience on the main stages of the music industry, playing his violin next to, and 
with names like Phoenix, Celelalte Cuvinte, Partizan, Dirty Shirt, Semnal M, Taxi, Hara, 
farfarello, Haggard, Guano Apes etc. He was a founding member of the Azepam band 
in Oradea and a violinist for Popa Sapca in Timișoara. He founded and coordinated his 
own musical projects, such as AD HOC, 2 fire 2 paie, Intensitate Epic Sonoră. Currently 
he is collaborating as violinist for Hara and All’s Choir, musicians from the Romanian 
National Opera and the George Enescu Philharmonic in Bucharest. Since 2017 he has 
been the initiator and coordinator of the CORBU Musical Project. Sergiu Corbu Boldor, 
together with Liviu Farcaș and Victor Mihai have executed the live soundtrack of the 25 
hours and 30 minutes of the manifest project “Hektomeron” of the National Theater 
“Marin Sorescu”.

Performance duration: 50 min (no intermission)

Garden Valletta Towers
Thursday, 26 May, 9:30pm
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TRIPTIC SHAKESPEARE
Spectacol prezentat de Teatrul Național 

„Marin Sorescu” Craiova în parteneriat cu 

Fundația Masca și Departamentul de Arte și 

Media al Universității din Craiova

Spectacol de statui vivante, realizat în cadrul proiectului MOȘTENIREA

Despre proiect:
Acest proiect este realizat în cadrul unui parteneriat cu Teatrul Național Craiova, Teatrul Masca și 
Departamentul de Arte și Media al Universității din Craiova, Facultatea de Litere. În producție sunt 
implicați studenții actori ai Departamentului Media și Arte din Craiova. Teatrul Masca, înființat în 
24 mai 1990, este singurul teatru de gest, pantomimă și expresie corporală din România. 
Sinopsis:
Spectacolul, construit în spiritul Statuilor vivante de tip Masca reprezintă un colaj 
coregrafic și de mișcare scenică inspirat din trei momente dramatice ale pieselor 
shakespeaeriene: Romeo și Julieta, Richard al III-lea și Nevestele vesele din Windsor.
Despre regizor:
Mihai Mălaimare este actor, regizor, profesor și fondator al Teatrului Masca. A absolvit cursurile 
Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică București în anul 1973, ca șef de promoție secția 
actorie și tot în același an a fost angajat la Teatrul Național din București.  Este absolvent al secției 
regie teatru (1984) din cadrul Institutului  de Artă Teatrală și Cinematografică București, precum și 
doctor în Istoria teatrului (1995). În 1990 împreună cu Anca Dana Florea au înființat  Teatrul Masca. 

Regia artistică: Mihai Mălaimare
Distribuţia: Romeo (Adrian Tudor), Julieta (Simona Gricleanu), Richard (Lucian 
Vlăsceanu), Lady Ana (Nadina Urs), Falstaff (Răzvan Sabiescu),  Doamna Ford (Alexandra 
Maria Pop), Doamna Page (Andrada Zuică)
Costumele: Lia Dogaru
Coregrafia, mișcarea scenică: Mihai Mălaimare
Muzica: Răzvan Diaconu

Durata spectacolului: 20 min
Piața Frații Buzești:
Vineri, 27 mai, ora 17:00
Sâmbătă, 28 mai, ora 17:00
Duminică, 29 mai, ora 17:00

TRIPTYCH SHAKESPEARE
Presented by “Marin Sorescu” National 

Theater of Craiova, in collaboration with Masca 

Foundation and the Arts & Media Department 

from the University of Craiova

A show of living statues, realized within the project THE HERITAGE

About the project:
This project was created in partnership with the National Theater of Craiova, Masca (Mask) Theater 
and the Department of Arts and Media of the University of Craiova, Faculty of Letters. The production 
involves acting students of the Arts and Media Department of Craiova.Masca Theater, founded on 
May 24th 1990, is the only theater of gesture, pantomime and physical expression in Romania. 
Synopsis:
The performance, built in the vein of moving statues type Mask represents a 
choreographic collage of scenic movement inspired by three dramatic moments from 
the Shakespearean plays: Romeo and Juliet, Richard III, and The Merry Wives of Windsor.
About the director:
Mihai Mălaimare is an actor, professor and founder of the Masca Theater. He graduated from the Institute 
of Theater and Cinema Arts in Bucharest in 1973 as head of promotion and was hired in the same year 
at the National Theater of Bucharest. He is a graduate of the Theater Directing department (1984) within 
the Institute of Theater and Cinema Arts in Bucharest and holds a PhD in Theater History (1995). In 1981 
he received a scholarship at the Jacques Lecoq theater school in Paris. Between 1984-1989 he taught at 
UNATC, Acting department. In 1990, together with Anca Dana Florea founded the Masca Teater. 

Artistic Director: Mihai Mălaimare
Cast: Romeo (Adrian Tudor), Julieta (Simona Gricleanu), Richard (Lucian Vlăsceanu), 
Lady Anne (Nadina Urs), Falstaff (Răzvan Sabiescu),  Mrs. Ford (Alexandra Maria Pop), 
Mrs. Page (Andrada Zuică)
Costume Designer: Lia Dogaru
Choreography, scenic movement: Mihai Mălaimare
Music: Răzvan Diaconu

Performance duration: 20 min
Frații Buzești Square: Friday, 27 mai, 5pm
           Saturday, 28 mai, 5pm
           Sunday, 29 mai, 5pm



97

A l t e rn a t i ve S h a ke s p e a r e

Peripețiile Karynei Karyna’s Adventures
Spectacol prezentat de Trupa Phantasia, 

Palatul Copiilor Craiova

A show presented by Trupa Phantasia, 

Children's Palace Craiova

Regia artistică: Prof.dr Cazacu Grujdin Danielau

Distribuţia: Marina Padeanu – Karyna, Alexa Turea, Alina Şerban, Rareş Preda, Clara 
Cazacu, Andrei Catrina,Melina Stancu, Mara Savu, Izabela Stăncescu, Cătălina Guguştea, 
Ovidiu Olaru, Bianca Pungaru, Roxana Cîţu, Marius Turcu, Gabriel Căldare
Andrada Nedelcu, Gabriel Matei, Robert Tănăsoiu, Luţă Selena, Alexandros Butuşină
Daria Ionescu, Valentin Peşa, Ana Maria Ioncică Alesia Şerban

Sinopsis:
Spectacol de improvizaţie şi mișcare scenică prezentând povestea Karynei,o tânără fată 
care parcurge un drum anevoios şi plin de neprevăzut pentru a-şi găsi sufletul  pereche. 
Credeți că va reuși să găsească persoana care să-i vindece inima frântă? Haideţi alături de 
noi, să aflăm împreună!

Artistic Director: Prof.dr Cazacu Grujdin Danielau

Cast: Marina Padeanu – Karyna, Alexa Turea, Alina Şerban, Rareş Preda, Clara Cazacu, Andrei 
Catrina,Melina Stancu, Mara Savu, Izabela Stăncescu, Cătălina Guguştea, Ovidiu Olaru, Bianca 
Pungaru, Roxana Cîţu, Marius Turcu, Gabriel Căldare
Andrada Nedelcu, Gabriel Matei, Robert Tănăsoiu, Luţă Selena, Alexandros Butuşină
Daria Ionescu, Valentin Peşa, Ana Maria Ioncică Alesia Şerba

Synopsis:
“Karyna’s Adventures” is a show of improvisation and scenic movement presenting the story of 
Karyna, a young girl who travels on a difficult and unpredictable way in order to find her soul 
mate. Do you think that she will succeed to find the one who will heal her broken heart? Join us 
to find out together!

Palatul Copiilor Craiova  - Duminică, 22 mai, ora 18:00 Children's Palace Craiova - Sunday, 22 May, 6pm
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When We Were Young When We Were Young
Spectacol prezentat de  

Colegiul Național Frații Buzești

A show presented by  

Frații Buzești National College

Regia artistică: Prof. Raluca Mirela Gabroveanu

Distribuţia: Flori David Mihaita (Julius Caesar), Dricu David Costin (Anthony -Caesar’s 
defendant), Irimia Radu Andrei (Brutus), Baragan Giuca Petricia Andreea (Cassius -Brutus’ ally), 
Funeru Ana Maria (Caesar’s mother), Papalitsas Fey Elena (Pompeia - Caesar’s wife), Stamatoiu 
Roxana (Julia -Caesar’s daughter #1), Popescu Anelisse Maria (Calputria -Caesar’s daughter ), 
Vocea românilor (elevi ai Colegiului National Fratii Buzesti)

Sinopsis:
Scenariul aparține elevei Annelise Popa și reprezinta o re-interpretare a tragediei shakespeariene într-o 
manieră modernă și realistă. Piesa surprinde tarele societății în care trăim și reabilitează virtuți precum 
adevărul, cinstea, prietenia genuină sau loialitatea. 

Artistic Director: Prof. Raluca Mirela Gabroveanu

Cast: Flori David Mihaita (Julius Caesar), Dricu David Costin (Anthony -Caesar’s defendant), 
Irimia Radu Andrei (Brutus), Baragan Giuca Petricia Andreea (Cassius -Brutus’ ally), Funeru Ana 
Maria (Caesar’s mother), Papalitsas Fey Elena (Pompeia - Caesar’s wife), Stamatoiu Roxana (Julia 
-Caesar’s daughter #1), Popescu Anelisse Maria (Calputria -Caesar’s daughter ), Vocea românilor 
(elevi ai Colegiului National Fratii Buzesti)

Synopsis:
The script is written by the student Annelise Popa and represents a re-interpretation of the 
Shakespearean tragedy in a modern and realistic way. The play captures the social ills and rehabilitates 
virtues such as truth, honesty, genuine friendship or loyalty.

Colegiul Național Frații Buzești  - Vineri, 27 mai, ora 16:00 Frații Buzești National College - Friday, 27 May, 4pm
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Un rege în furtună King in The Tempest
Spectacol prezentat de Histrio Collegium, 

Colegiul Național Carol I

A show presented by Histrio Collegium,  

Carol I National College

Regia artistică: Histrio Collegium, trupa de teatru a Colegiului Național Carol I
Traducătorul: Margarita Miller Verghi
Profesor coordonator: Petruța Ungureanu

Distribuţia: Regele 1- El- Khoury Joseph Carlos , Regele 2- Andra  Catinca Oneață, Bufonul – 
Ioan Sebastian Buică, Cordelia- Alessia Vlad, Goneril- Oana Bădulescu, Regan- Eliza Dobrescu, 
Nebunia- Letizia  Valeria Ionică ,   Vocile- Sofia Cimpoeru, Adriana  Ionela Belu, Sebastian Tuiu,  
Muzică: Radu Ionuț Mîrșolea

Sinopsis:
Spectacolul reflectă viziunea adolescentului de azi asupra unor situații universale: natura umană 
vulnerabilă în fața greșelii, neputința de a vedea adevărul, conflictul dintre generații, fețele multiple 
ale minciunii. Momentul este rezultatul  interacțiunii permanente dintre membrii trupei și dezvăluie 
profunzime,  atenție la detalii, spirit ludic.

Director: Histrio Collegium, trupa de teatru a Colegiului Național Carol I
Translation: Margarita Miller Verghi
Coordinator: Petruța Ungureanu

Cast: King 1- El- Khoury Joseph Carlos, King 2- Andra  Catinca Oneață, Fool – Ioan Sebastian 
Buică, Cordelia- Alessia Vlad, Goneril- Oana Bădulescu, Regan- Eliza Dobrescu, Madness - Letizia  
Valeria Ionică , Voices - Sofia Cimpoeru, Adriana  Ionela Belu, Sebastian Tuiu
Music: Radu Ionuț Mîrșolea

Sinopsis:
Spectacolul reflectă viziunea adolescentului de azi asupra unor situații universale: natura umană 
vulnerabilă în fața greșelii, neputința de a vedea adevărul, conflictul dintre generații, fețele multiple 
ale minciunii. Momentul este rezultatul  interacțiunii permanente dintre membrii trupei și dezvăluie 
profunzime,  atenție la detalii, spirit ludic.

Colegiul Național Carol I  - Marți, 24 mai, ora 16:00 Carol I National College - Tuesday, 24 May, 4pm
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Shakespeare’s Cinema
Richard al III-lea (1955, Marea Britanie) 2h 

38min

Gen: Dramă, Istoric
Regia: Laurence Olivier
Distribuția: Cedric Hardwicke, Nicholas Hannen, 
Laurence Olivier, Ralph Richardson, John Gielgud, Mary 
Kerridge
Limba: Engleză, Latină
Durata: 155 minute
Premiera internațională: 13.12.1955

Sinopsis: 
„Ascensiunea și prăbușirea șchiopului cocoșat a fost 
realizată de Olivier mai întâi pe scenă, după 1940, dar 
pentru a strânge fondurile necesare filmului i-au trebuit 
mulți ani. E bine că a avut răbdare, căci astfel a putut 
beneficia de pelicula color. Alan Dent, scenarist și 
shakespearolog, a lucrat adaptarea împreună cu Olivier, 
operând câteva tăieturi și introducând câteva personaje 
noi, netrădând nicio clipă însă spiritul bardului de la 
Avon. Richard al III-lea a fost o ființă monstruoasă, se 
știe din cronici. Că Olivier a fost capabil să stârnească 
simpatie pentru acest personaj prin magnifica sa 
interpretare și muncă de regie, este o dovadă de geniu.” 
– The Motion Picture Guide – 1986

Premii: 
Silver Bear, Berlinale, 1956
Best Actor in a Leading Role (Laurence Olivier) Nominee, 
Academy Awards, 1957

Piața Frații Buzești
Marți, 24 mai, ora 21:30

Shakespeare’s Cinema
Richard III (1955, Great Britain) 2h 38min

Genre: Drama, History
Director: Laurence Olivier
Cast: Cedric Hardwicke, Nicholas Hannen, Laurence 
Olivier, Ralph Richardson, John Gielgud, Mary Kerridge
Language: English, Latin
Duration: 155 minutes
International Premiere: 13.12.1955

Synopsis: 
“The rise and fall of the gimp hunchback was first 
presented by Olivier on stage after 1940, but it took 
several years for him to gather the funds necessary 
for the film. It is a rather good thing he was patient, 
since this meant he was eventually able to use film in 
color. Alan Dent, screenwriter and Shakespearologist, 
worked on the adaptation together with Olivier by 
cutting some parts and introducing several new 
characters - while still keeping true to the Bard’s spirit. 
Richard III was a monstrous human, the chroniclers 
have confirmed. That Olivier was able to induce 
sympathy for this character through his magnificent 
interpretation and direction, is proof of his genius.” – 
The Motion Picture Guide – 1986

Awards: 
Silver Bear, Berlinale, 1956
Best Actor in a Leading Role (Laurence Olivier) Nominee, 
Academy Awards, 1957

Frații Buzești Square
Tuesday, 24 May, 9:30pm
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Shakespeare’s Cinema
Hamlet (1990, Franco Zeffirelli) 2h15

Gen: Dramă, Istorie
Regia: Franco Zeffirelli
Distribuția: Mel Gibson, Glenn Close, Alan Bates, Paul 
Scofield, Ian Holm, Helena Bonham Carter
Limba: Engleză, Latină
Durata: 130 minute
Premiera internațională: 19.12.1990

Sinopsis: 
Tragedia prințului Hamlet al Danemarcei, care-
și răzbuna tatăl, ucis de unchiul său Claudiu și de 
propria lui mamă, într-o impresionantă transpunere 
cinematografică realizată în nordul Scoției.

Premii:
Best Art Direction-Set Decoration & Best Art Direction-
Set Decoration Nominee, Academy Awards, 1991
Best Actor in a Supporting Role (Alan Bates) Nominee, 
BAFTA Awards, 1992

Piața Frații Buzești
Miercuri, 25 mai, ora 21:30

Shakespeare’s Cinema
Hamlet (1990, Franco Zeffirelli) 2h15

Genre: Drama, History
Director: Franco Zeffirelli
Cast: Mel Gibson, Glenn Close, Alan Bates, Paul Scofield, 
Ian Holm, Helena Bonham Carter
Language: Engleză
Duration: 130 minute
International premiere: 19.12.1990

Synopsis: 
The tragedy of the Prince of Denmark, who avenges 
his father - killed by his own mother and his uncle 
Claudius - in impressive cinematography shot in 
Northern Scotland.

Awards: 
Best Art Direction-Set Decoration & Best Art Direction-
Set Decoration Nominee, Academy Awards, 1991
Best Actor in a Supporting Role (Alan Bates) Nominee, 
BAFTA Awards, 1992

Frații Buzești Square
Wednesday, 25 May, 9:30pm
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Shakespeare’s Cinema
Much Ado About Nothing (1993, Kenneth 

Branagh) 1h51

Genre: Comedy, Drama, Romance
Director: Kenneth Branagh
Cast: Emma Thompson. Kenneth Branagh. Robert Sean Leonard, Kate Beckinsale 
Denzel Washington, Richard Briers, Imelda Staunton, Keanu Reeves
Language: English
Duration: 111 minutes
International Premiere: 07.05.1993

Sinopsis: 
The protagonists of our story are Hero (Kate Beckinsale) and Claudio (Robert Sean 
Leonard), two young people who have been married for a week. In order to help pass the 
time they, together with Don Pedro (Denzel Washington) hatch up a plan wherein they 
will set a trap for Benedick (Kenneth Branagh), a rather arrogant bachelor and Beatrice 
(Emma Thompson). The newlyweds themselves are targeted by conspiracies, since Don 
John (Keanu Reeves) plans to take action and dissolve their marriage by accusing Hero 
of infidelity. In the end, it all proves to be nothing more than ‘much ado about nothing’.

Awards:
Palme d’Or Nominee, Cannes, 1993
Best Costume Design Nominee, BAFTA Awards, 1994
Funniest Actress in a Motion Picture (Emma Thompson) Nominee & Funniest 
Supporting Actor in a Motion Picture (Michael Keaton) Nominee, American Comedy 
Awards, 1994

Frații Buzești Square
Thursday, 26 May, 9:30pm

Shakespeare’s Cinema
Mult zgomot pentru nimic (1993, Kenneth 

Branagh) 1h51

Gen: Comedie, Dramă, Romance
Regia: Kenneth Branagh
Distribuția: Emma Thompson. Kenneth Branagh. Robert Sean Leonard, Kate Beckinsale, 
Denzel Washington, Richard Briers, Imelda Staunton, Keanu Reeves
Limba: Engleză
Durata: 111 minute
Premiera internațională: 07.05.1993

Sinopsis: 
Protagoniștii poveștii sunt Hero (Kate Beckinsale) și Claudio (Robert Sean Leonard), 
doi tineri care se căsătoresc după doar o săptămână. Pentru a face timpul să treacă 
mai repede, aceștia, împreună cu Don Pedro (Denzel Washington), pun la cale un 
plan în care urmează să întindă o cursă căreia îi vor cădea victime Benedick (Kenneth 
Branagh), un burlac destul de arogant și Beatrice (Emma Thompson). Nici însurățeii 
nu scapă de conspirații, deoarece Don John (Keanu Reeves) are de gând să treacă la 
acțiune pentru a le destrăma căsnicia, acuzând-o pe Hero de infidelitate. În cele din 
urmă, totul se va dovedi a fi nimic altceva decât “mult zgomot pentru nimic”.

Premii:
Palme d’Or Nominee, Cannes, 1993
Best Costume Design Nominee, BAFTA Awards, 1994
Funniest Actress in a Motion Picture (Emma Thompson) Nominee & Funniest 
Supporting Actor in a Motion Picture (Michael Keaton) Nominee, American Comedy 
Awards, 1994

Piața Frații Buzești
Joi, 26 mai, ora 21:30
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Shakespeare’s Cinema
Romeo și Julieta (1996, Baz Luhrmann) 2h00

Gen: Dramă, Romance
Regia: Baz Luhrmann
Distribuția: Leonardo DiCaprio, Claire Danes, Jesse Bradford, Vondie Curtis-Hall, Brian 
Dennehy, John Leguizamo
Limba: Engleză
Durata: 120 minute
Premiera internațională: 01.11.1996
Premiera în România: 07.03.1997

Sinopsis: 
O transpunere originală a faimoasei piese semnată de Shakespeare, o variantă 
adaptată la viața modernă dintr-o suburbie a Veronei, păstrând totuși dialogul 
original. Membrii familiilor - traficanți de arme - poartă un război devastator pe străzi, 
în timp ce îndrăgostiții nefericiți își îndeplinesc destinul.
Ei sunt obligați să-și ascundă iubirea de restul lumii pentru că știu că părinții lor sunt 
împotriva acestei relații. Deși se desfășoară în actualitate, Romeo și Julieta rămâne 
aceeași poveste, dincolo de timp, a unei iubiri imposibile.

Premii:
Silver Bear Best Actor (Leonardo DiCaprio), Golden Bear Best Film Nominee, Berlinale, 
1997
Best Screenplay, BAFTA Awards, 1998
Actress of the Year (Claire Danes), London Critics Circle Film Awards, 1998

Piața Frații Buzești
Vineri, 27 mai, ora 21:30

Shakespeare’s Cinema
Romeo + Juliet (1996, Baz Luhrmann) 2h00

Genre: Drama, Romance
Director: Baz Luhrmann 
Cast: Leonardo DiCaprio, Claire Danes, Jesse Bradford, Vondie Curtis-Hall, Brian 
Dennehy, John Leguizamo
Language: English
Duration: 120 minutes
International Premiere: 01.11.1996
Romania Premiere: 07.03.1997

Synopsis: 
An original adaptation of Shakespeare’s famous play, a version set in modern times in 
a suburb of Verona, but keeping the original dialogue. Members of the two families 
- gun traffickers - wage a devastating war in the streets, while the wretched lovers 
fulfill their destiny.
They are forced to hide their love from the rest of the world because they know their 
parents are against this relationship. Although taking place in present times, Romeo 
and Juliet remains the same timeless story of impossible love.

Premii:
Silver Bear Best Actor (Leonardo DiCaprio), Golden Bear Best Film Nominee, Berlinale, 
1997
Best Screenplay, BAFTA Awards, 1998
Actress of the Year (Claire Danes), London Critics Circle Film Awards, 1998

Frații Buzești Square
Friday, 27 May, 9:30pm



10 4

A l t e rn a t i ve S h a ke s p e a r e

Shakespeare’s Cinema Shakespeare’s Cinema
Neguțătorul din Veneția de William 

Shakespeare Proiecție a spectacolului Teatrului 

Național București, furnizată de acesta

The Merchant of Venice by William Shakespeare

Screening of a performance by the National 

Theater of Bucharest

Traducere: Dragoș Protopopescu
Regie: Alexander Morfov
Versiune scenică: Alexander Morfov
Ilustrație muzicală: Alexander Morfov
Asistent regie: Patricia Katona
Decor: Gabi Albu
Costume: Liliana Cenean
Asistent costume: Maria Dore
Coregrafie: Inga Krasovska
Light design: Chris Jaeger
Regia tehnică: Silviu Negulete
Data premierei:  20.09.2019
Durata: 2h 30 min

Translation: Dragoș Protopopescu
Artistic Director: Alexander Morfov
Scenic version: Alexander Morfov
Music: Alexander Morfov
Director’s Assistant: Patricia Katona
Scenography: Gabi Albu
Costume designer: Liliana Cenean
Costumes Assistant: Maria Dore
Choreography: Inga Krasovska
Light design: Chris Jaeger
Technical Director: Silviu Negulete
Premiere:  20.09.2019
Duration: 2h 30 min

Piața Frații Buzești - Sâmbătă, 28 mai, ora 21:30 Frații Buzești Square - Saturday, 28 May, 9:30pm

Sinopsis: 
Cea mai controversată scriere shakespeariană, Neguțătorul din Veneția a impus unul 
dintre cele mai fascinante personaje ale dramaturgiei universale, Shylock, cămătarul 
evreu mistuit de dorința de a se răzbuna pe rivalul său, neguțătorul creștin Antonio. 
Marea controversă din jurul acestei scrieri, pe seama căreia exegeza literară a emis 
opinii contradictorii, este dacă textul are un caracter antisemit sau nu. Cunoscuți 
critici literari au acuzat piesa de un puternic antisemitism, în timp ce, pentru alții, 
nemuritorul Will nu face altceva decât să descrie o profundă dramă umană.

Neguțătorul din Veneția - Una dintre cele mai întunecate comedii shakespeariene, în 
care povestea de dragoste a lui Bassanio, bărbatul care și-a pierdut averea și care trebuie 
să se împrumute pentru a o putea peți pe femeia pe care o iubește, se integrează în 
povestea mult mai dramatică a cămătarului evreu Shylock și dorința acestuia de a obține 
o livră din carnea neguțătorului venețian Antonio. În spectacolul de la TNB, drama și 
comedia, farsa și încurcăturile romantice se îmbină cu dimensiuni morale absolute, 
într-o distribuție impresionantă, cu Ion Caramitru în rolul lui Shylock, și cu o scenografie 
care ne poartă direct în inima Veneției. O montare captivantă, cu ritmuri dinamice, care 
pun în valoare extraordinara putere creatoare a lui Shakespeare.

Synopsis: 
The most controversial Shakespearean work, The Merchant of Venice has offered one 
of the most fascinating characters in international theater - Shylock, the Jewish usurer 
consumed by the desire to take revenge on his rival, the Christian usurer Antonio. 
The great controversy around this work, on which the literary exegesis has emitted 
contradictory opinions, is whether it is antisemitical or not. Renowned literary critics 
have accused the play of strong antisemitism, while for others, the immortal Will does 
nothing more than to describe a profound human drama.

The Merchant of Venice - One of the darkest Shakespearean comedies, in which 
the love story of Bassanio, a man who’s lost his fortune and must borrow in order 
to successfully court the woman he loves, is integrated within the much more 
dramatic story of Shylock and his desire to obtain a pound of flesh from Antonio. 
In this representation from the National Theater of Bucharest, drama and comedy, 
farce and romantic entanglement are combined with absolute moral dimensions in 
a stupendous casting - with Ion Caramitru as Shylock, and a scenography that takes 
us straight to the heart of Venice. A captivating staging with dynamic rhythms that 
highlight Shakespeare’s extraordinary creative force.
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A l t e rn a t i ve S h a ke s p e a r e

Shakespeare’s Cinema
Visul unei nopți de vară (1999, Michael 

Hoffman) 1h56

Gen: Romantic, Comedie, Fantezie
Regia: Michael Hoffman
Distribuția: Rupert Everett,Calista Flockhart, Kevin Kline, Michelle Pfeiffer, Stanley 
Tucci Christian Bale
Limba: Engleză
Durata: 116 minute
Premiera internațională: 26.04.1999

Sinopsis: 
Într-un orășel italian, falsele principii guvernează întreaga societate. Părinții au gândirea 
încorsetată de prejudecăți, iar căsătoriile sunt stabilite indiferent de sentimentele 
tinerilor. Dar dragostea nu cunoaște legi. Mai mulți tineri se întâlnesc în pădurea din 
apropiere, sperând ca acolo să-și poată mărturisi nestingheriti sentimentele. Tot aici vin 
și câțiva muncitori, care pregătesc un spectacol pentru Duce. Pădurea este însă un loc 
al ființelor nemuritoare. Zeități și spiriduși trăiesc în lumea lor, la fel ca oamenii, al căror 
destin îl hotărăsc. Dintre aceștia, Oberon și Titania sunt într-o permanentă dispută. 
Oberon decide să-i dea o lecție Titaniei: spiridusul Puck primește misiunea de a o vrăji 
pe Titania și de a o face să se îndrăgostească de prima ființă ieșită în cale. Pentru o 
noapte, toate ființele și citatele sunt ca niște păpuși manevrate de jucăușul Puck.

Premii:
Best Technology, Nominalizat la Cel mai bun film, Shanghai International Film 
Festival, 1999

Piața Frații Buzești
Duminică, 29 mai, ora 21:30

Shakespeare’s Cinema
A Midsummer Night’s Dream(1999, Michael 

Hoffman) 1h56

Genres: Romance, Comedy, Fantasy
Director: Michael Hoffman
Cast: Rupert Everett,Calista Flockhart, Kevin Kline, Michelle Pfeiffer, Stanley Tucci 
Christian Bale
Language: English
Duration: 116 minutes
International Premiere: 26.04.1999

Synopsis: 
In a small Italian town, false principles govern the entire society. Parents’ philosophies 
are riddled with prejudice, and marriages are set indifferent to youths’ sentiments. 
But love knows no bounds. Several young people meet in the woods nearby, hoping 
to be able to confess their feelings there. Some working men arrive, preparing a 
performance for the Duke. But the forest is a place for enchanted beings. Gods and 
elves live inside their world, as humans do, whose destinies they decide. Among 
them Oberon and Titania are in permanent dispute. Oberon decides to teach Titania 
a lesson: Puck receives the mission of enchanting Titania by falling in love with the 
first being that comes in her way. For one single night, all beings are like puppets 
maneuvered by Puck.

Awards:
Best Technology, Nominated for Best Motion Picture, Shanghai International Film 
Festival, 1999

Frații Buzești Square
Sunday, 29 May, 9:30pm
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Prima ediție a Festivalului Internațional Shakespeare a avut loc în anul 1994 și s-a desfășurat 
sub semnul geniului patronului său literar, dar și sub acela al regizorului Silviu Purcărete: la 
Naționalul craiovean se montase marele lui spectacol cu „Titus Andronicus”, un spectacol cu 
Ștefan Iordache în rol principal și care a făcut carieră în întreaga lume. Fondatorul festivalului, 
dl Emil Boroghină, a ținut ca, de atunci, primul gong al fiecărei ediții să bată la data de 23 
aprilie, ziua în care lumea întreagă sărbătorește ziua de naștere a lui Shakespeare. Reputatul 

om de teatru Paul Taylor a salutat prima ediție într-un entuziast articol publicat în „The Independent”, iar John Elsom a 
conchis: „noi nu avem în Marea Britanie festivaluri internaționale Shakespeare de valoarea celui de la Craiova”. George 
Banu definea Festivalul Shakespeare drept unul de focalizare: „Este un festival extrem de curajos, extrem de radical. Dacă 
festivalul de la Sibiu este unul de deschidere, cel de la Craiova este unul de focalizare”. Michel Vais scria în amplul său articol 
din revista canadiană, „Le Jeu”, că este, fără îndoială, cel mai important festival din lume, de acest fel, consacrat bardului 
englez, într-o țară nonanglofonă”, iar Maria Shevtsova, în revista ”New Theatr Quarterly”, Cambridge University Press, 
spunea că este „un festival uluitor”. Mai întâi trianual, Festivalul Shakespeare se desfășoară, din anul 2006, o dată la doi ani. 
Organizat de Teatrul Național  „Marin Sorescu” din Craiova, de Fundația „Shakespeare”, iar de la a cincea ediție până în 2014 
și de ArCub, urmat, din anul respectiv de Teatrul Nottara, Festivalul și-a asociat, cu începere din 2006, si etapa București, 
lărgindu-și astfel publicul și îmbogățindu-și paleta manifestărilor, Festivalul Internațional Shakespeare este „opera vieții 
lui Emil Boroghină”, după cum nota Alice Georgescu în revista „Dilema veche”, 2010.  „Pentru mine, Festivalul Shakespeare 
al lui Emil Boroghină, este un fel de zbor. Atât cât am putut să parcurg din el, am reușit să mă reîntâlnesc cu artiști mari, de 
respirație largă, majestuoasă, urmăriți de ficțiunile lui Shakespeare și ale lor, de ceva fundamental legat de oameni și de 
teatru ca substanță vitala”, scria Marina Constantinescu în revista „România literară”. 

Ediția din anul 2010 s-a desfășurat cu subtitlul, „Constelația Hamlet” (Shakespeare și noua realitate teatrală), iar  din anul 
2012 s-a numit „Lumea-i o scenă și toți oamenii actori”. Ediția din 2014 , „Shakespeare al tuturor”, al cărei program Michael 
Dobson - director al institutului Internațional Shakespeare de la Stratford-upon-Avon  l-a apreciat ca fiind „senzațional”, 
a fost un prilej de sărbătorire a marelui dramaturg (450 de ani de la naștere), iar cea din 2016 (anul comemorării a 400 
de ani de la moartea dramaturgului), a avut ca temă „Shakespeare pentru eternitate”. Festivalul Shakespeare s-a extins 
treptat, în timp și în spațiu, adresându-se unor categorii din ce în ce mai largi de public, acoperind din ce în ce mai multe 
zone unde prezintă spectacolele invitate și proiectând opera marelui Bard în eternitate. Așadar, titlul ediției din 2018, 
„Planeta Shakespeare”, s-a înscris într-o ordine firească, spectacolele aduse în cadrul ediției din 2018 reprezentând 
toate continentele: Europa, Asia, Australia, America de Nord, America de Sud și Africa.

La 4 ani după această ediție,cu un straniu interludiu online în 2020 (a douăsprezecea ediție s-a desfășurat în plină 
pandemie, cu restricții severe), în condițiile unei reveniri la normalitate după epidemia care a supus întreaga planetă, 
ediția din acest an poate fi o sărbătoare a teatrului regăsit în datele lui sărbătorești. Actorii își recapătă suflul și pofta de 
joc, iar publicul este invitat să uite de grijile apăsătoare ale zilei, în ciuda grozăviilor unui război care zdruncină civilizația 
europeană. Artiști și regizori din Canada, Anglia, România, Germania, Italia, Suedia, Japonia, Danemarca, Norvegia, 
Republica Moldova ajung la Craiova pentru a revrăji încă o dată lumea care, parcă, a uitat să se bucure.

Teatrul este balsam pentru toate neajunsurile acesteia.
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The Craiova Shakespeare Festival’s first edition took place in 1994, under the genius of 
its literary patron, and also of director Silviu Purcarete who had staged, at the National 
Theatre in Craiova, his great performance of Titus Andronicus that starred Stefan lordache, 
and had an outstanding international career. Back then, the festival’s founder, Emil 
Boroghina, decided that every edition was to start on the 23rd of April, the date when 
the whole world celebrates Shakespeare’s birthday. The reputed journalist Paul Taylor 
enthusiastically saluted the first festival edition in “The Independent”, and John Elsom concluded: “we do not have 
Shakespeare festivals like this one in Great Britain”. George Banu defined the Shakespeare Festival as “an extremely 
courageous, extremely radical festival. If the festival in Sibiu is one of openness, the one in Craiova is one of focus.” 
Michel Vas published an ample article in the Canadian magazine “Le Jeu” stating that “it is, undoubtedly, the most 
important festival dedicated to the English Bard, in a non-Anglophone country”, while Maria Shevtsova wrote in the 
“New Theatre Quarterly” magazine, Cambridge University Press, that it was “an astounding festival”. In the beginning, 
the Shakespeare Festival took place every three years and, from 2006, every two years. It has been organized by the 
“Marin Sorescu’ National Theatre, the Shakespeare Foundation, and, from the fifth edition to 2014, also by ArCub-
Bucharest, then by the Nottara Theatre. Thus, since 2006, the Festival has also extended to Bucharest, involving new 
audiences and diversifying its events. The International Shakespeare Festival is “ Emil Boroghina’s life’s work”, as Alice 
Georgescu wrote in “Dilema veche” magazine in 2010. “Emil Boroghina’s Shakespeare Festival is like flying to me. As 
much as I could participate in it, I had the opportunity of constantly meeting great artists, reveling in Shakespeare’s 
and in their own fictions, in something fundamental about people and about theatre as a vital substance” Marina 
Constantinescu wrote in “România literarä* magazine. 

The 2010 edition’s motto was the  “Hamlet Constellation” (Shakespeare and the New Theatrical Reality), and in 2012 
the title was “All the World’s a Stage and All the Men and Women merely Players”. The edition of 2014, “Everybody’s 
Shakespeare” – whose programme was considered “sensational” by Michael Dobson, Director of the International 
Shakespeare Institute in Stratford-upon- Avon – celebrated the Bard’s 450th birthday, while the motto of the edition of 
2016, the year marking the 400th anniversary of Shakespeare’s death, was “Shakespeare for All Time”. The Shakespeare 
Festival in Romania has extended gradually, involving larger and larger segments of audiences, presenting guest 
performances in more and more locations, and projecting the Bard’s work into eternity. Thus, “Planet Shakespeare”, 
the 2018 edition was part of the natural order of things, as it brought performances from every continent, from Europe, 
Asia, Australia, North America, South America and Africa. 

Four years later, after a strange online interlude in 2020 (the twelfth edition happened in peak pandemic times, with severe 
restrictions), as we ease back into normality after a pandemic that affected the entire planet, this year’s edition will be a 
celebration of the theatre found again in its celebratory role. The actors regain their breath and desire for acting, and the 
audiences are invited to forget about the stressful worries of today, despite the horrors of a war that is shaking European 
civilization. Artists and directors from Canada, England, Romania, Germany, Italy, Sweden, Japan, Denmark, Norway and 
the Republic of Moldova arrive in Craiova to once again enchant a world that seems to have forgotten to rejoice.

Theatre is a balm for all its shortcomings.



Academic Shakespeare 
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19 mai 2022, ora 18:30  
Teatrul Naţional Craiova - Foyer

Expoziția CĂRŢILE FUNDAMENTALE: BIBLIA ŞI OPERELE COMPLETE ALE LUI SHAKESPEARE 

Ceea ce seduce la Mihaela Marin este echilibrul între "obiectivitatea" imaginii și 
"subiectivitatea" fotografului. Aceasta ne permite să identificăm urme ale spectacolului, 
dar nu neutre, ci marcate de însemnele privirii sale. Pentru ea, fotograful nu e un ochi 
ce se refugiază în spatele camerei ci un ochi care anchetează, reacționează și, la capăt, 
prezintă o versiune personală a reprezentației. Fotografiile Mihaelei Marin poartă 
semnătura unui artist ce rămâne constant „aproape de scenă” fiind constant prezent. 

Aceasta implică sensibilitate și talent, deschidere și alegere.

Teatrul, toată lumea o spune și deseori o deploră, e ”clipă… clipă… clipă...” ...dar „clipă” 
care, grație unor asemenea fotografii, rămâne uneori memorabilă.

George Banu

Expoziție de fotografie SHAKESPEARE FOR EVER, SHAKESPEARE FOR ME
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What is seductive about Mihaela Marin is the balance between the “objectivity” of the 
image and the “subjectivity” of the photographer. This allows us to identify traces of 
the performance - not neutral, but touched by the markings of her gaze. For her, the 
photographer is not an eye hiding behind the camera, but an enquiring, reacting eye which 
delivers a personal vision of the representation. Mihaela Marin’s photographs bear the touch 
of an artist that is constantly “near the stage”, constantly present. This implies sensibility, 

talent, openness and agency.

Theater, everyone says and often deplores, is “moment… moment… moment…”, but a 
“moment” that becomes memorable thanks to photographs like these.

George Banu

Photography Exhibition, SHAKESPEARE FOR EVER, SHAKESPEARE FOR ME

May 19, 2022, 6:00 p.m.  
The Foyer of the National Theatre of Craiova    

Exhibition FUNDAMENTAL BOOKS: THE BIBLE AND SHAKESPEARE’S COMPLETE WORKS 
Photography exhibition SHAKESPEARE FOR EVER, SHAKESPEARE FOR ME - by Mihaela Marin 
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Expoziția de costume „Negru-Auriu”

Expoziția de costume pe care o aducem la ediția a XIII a a Festivalului International 
Shakespeare, Craiova, reprezintă un exercițiu de documentare și o explozie de 
creativitate ale studenților de la Departamentul de Scenografie, Facultatea de Teatru, 
UNATC. Intitulată Negru-Auriu, expoziția este realizată într-o unitate cromatică 
inspirată de costumul elisabetan redat în pictură, în perioada în care nonculoarea 
neagră a țesăturilor era greu de realizat și valora foarte mult. Materialele scumpe cu fir 
de aur, bijuteriile prețioase, excesul de perle erau asociate regalității, influența reginei 
Elisabeta I a Angliei fiind majoră. Au creionat posibile costume de teatru construite 
pe tipare originale de epocă, studenți de la Master anul I, Licență Scenografie: Maria 
Pană, Gabriela Strugaru, Alberto Ursache, Mara Bădică, Ada Maria Zaharia, Gobejishvili 
Tinatin, Rebecca Coreișa, Ilinca Gavriliță, Iulia-Theodora Vișenescu, Maria Ordean, Alexia 
Dobre, Andreea Boiangiu, Ruxandra Preda, Alexandra Secăreanu, Radu Gheorghițoiu, 
Andreea Burlacu, Șteff Chelaru, drd. Mădălina Sandu, drd. Maria Ivan.

Coordonator expoziție
Prof.univ.dr. Ștefania Cenean

Ștefania Cenean este prof.univ.dr. în Arte – Domeniul Teatru cu Teza „Funcția dramatică 
a elementelor plastice în spectacolul românesc contemporan”. Conducător de Licență 
și Disertație, Ștefania Cenean a susținut cursuri de Artă Scenografică, Atelier Plastic, 
Atelier de creație, Design de Decor, Design de Costum, Istoria Scenografiei, Scenografia 
Românească. A predat la Școala Doctorală, fiind conducător științific, din anul 2009. 
Ultimul curs susținut se numește „Metamorfozarea spațiului scenic”. A publicat cărțile 
Evoluţia scenografiei. Secolele XIX şi XX( UNATC Press) și Scenografia – artă de sinteză 
(UNATC Press). Deține mai multe premii naționale, Trofeu UNITER și nominalizare pentru 
cea mai bună scenografie, Premiul UAP, pentru cea mai bună scenografie 1993. Câteva 
dintre spectacolele realizate ca scenograf au fost premiate internațional pentru cel 
mai bun spectacol, la cele mai importante festivaluri de teatru din lume. În 2004 i s-a 
acordat Medalia „Meritul Cultural“ (clasa a II-a, categoria D – Arta spectacolului). Este 
menționată în mai multe lucrări internaționale de specialitate ca de exemplu World 
Scenography 1975–1990, Edited by Peter McKinnon and Eric Fielding, 2012 și Who’s 
Who In Contemporary World Theatre de Daniel Meyer Dinkgrafe 2000 – Routledge- 
London and New York. A fost Comisar al României la două ediții PQ ( Quadrienala de 
Scenografie de la Praga), ultima fiind în anul 2015, când s-a decernat Premiul EFFE 
(Europe for Festival for Europe).
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Elizabethan Costumes Exhibition “Black-Gold”

The costumes exhibition we are bringing to the 13th edition of the International 
Shakespeare Festival in Craiova is an exercise in documentation and an explosion of 
creativity from students of the Scenography Department, Theater Faculty of UNATC. 
Entitled Black-Gold, it is created in a chromatic unity inspired by the Elizabethan 
costume as portrayed in painting, at a time when the non-color black of fabrics was 
difficult to manufacture and, thus, very precious. Expensive materials in golden thread, 
gems, and pearl excesses were associated with royalty - and strongly influenced by 
Elisabeth I of England. Our 1st year Masters’ students who designed potential theater 
costumes based on original models are: Maria Pană, Gabriela Strugaru, Alberto Ursache, 
Mara Bădică, Ada Maria Zaharia, Gobejishvili Tinatin, Rebecca Coreișa, Ilinca Gavriliță, 
Iulia-Theodora Vișenescu, Maria Ordean, Alexia Dobre, Andreea Boiangiu, Ruxandra 
Preda, Alexandra Secăreanu, Radu Gheorghițoiu, Andreea Burlacu, Șteff Chelaru, PhD 
student Mădălina Sandu, PhD student Maria Ivan.

Exhibition Coordinator,
PhD Ștefania Cenean

Ștefania Cenean is a Professor of Arts in Theater with a Thesis on “The dramatic function 
of plastic elements in contemporary Romanian theater”. A Bachelors’ and Masters’ degree 
coordinator, Ștefania Cenean has held classes in Scenography Arts, Plastic Arts Workshops, 
Creative Workshops, Decor Design, Costume Design, the History of Scenography, Romanian 
Scenography. She has taught at the Doctoral School as a lead researcher since 2009. Her most 
recent class is called “Metamorphosis of the Scenic Space”. She has published the volumes 
“The Evolution of Scenography: 19th and 20th Centuries” (UNATC Press) and “Scenography 
- The Art of Synthesis” (UNATC Press). She has been awarded several national awards, such 
as Trofeu UNITER and a nomination for best scenography, and the UAP Award for best 
scenography in 1993. Some of the performances she contributed to as a scenographer have 
been awarded internationally as best performance - at some of the most renowned theater 
festivals around the world. In 2004 she was offered the “Cultural Merit” Medal (Class II, D 
Category - Performing Arts). She has been mentioned in several specialty literature volumes 
such as World Scenography 1975–1990, Edited by Peter McKinnon and Eric Fielding, 
2012 and Who’s Who In Contemporary World Theatre by Daniel Meyer Dinkgrafe 2000 – 
Routledge- London and New York. She acted as Commissary of Romania at two PQ editions 
(The Scenography Quadriennale of Prague), most recently in 2015, when she was awarded 
the EFFE Award (Europe for Festival for Europe).
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Expoziție de pictură PURCĂRETIADA – Crista Bilciu

Când am ajuns ucenic la domnul Purcărete m-am simțit de parcă aș fi căzut prin gaura iepurelui alb într-o țară a 
minunilor teatrale. Trebuie să povestesc ce am trăit”, mi-am zis, dar mi-a fost teamă că vorbele n-ar face decât să zgârie 
suprafața perfectă a experienței mele. Nu știu să scriu muzică, așa că am ales culorile, mai ales că nu le cunoșteam prea 
bine și asta mi-a dat curaj. Majoritatea lucrărilor sunt bazate pe schițele și mâzgălelile din caietele mele de notițe din 
timpul repetițiilor la spectacolele pe care le-am văzut născându-se, dar nu mai puțin pe legendele și poveștile pe care 
le auzeam cu mult înainte de a-l cunoaște. De exemplu, povestea hidrantului pe care l-a spart dl. Purcărete cu pumnul 
în timpul repetițiilor la Titus Andronicus - sigur că valurile furioase care inundă scaunele Teatrului Național din Craiova 
și bărcuța pneumatică din care delegația de japonezi face fascinată poze sunt rodul imaginației mele. Niciodată nu am 
pictat ce am văzut cu ochii, ci lumea magică, aproape mistică în care am trăit eu în timp ce am locuit prin teatre și am 
învățat de la dl. Purcărete. Așa că expoziția aceasta este una foarte personală.
Sigur că nu am niciun studiu de specialitate. Am început să desenez serios (zilnic) abia în 2018. „Purcăretiada”, născută 
un an mai târziu, reprezintă debutul meu în calitate de artist plastic.
Crista Bilciu

19 mai 2022, ora 21:30
Teatrul Naţional Craiova - Sala „Amza Pellea”

DECERNAREA PREMIULUI INTERNAŢIONAL SHAKESPEARE, 
ediţia a VIII-a, acordat de Institutul Cultural Român și Festivalul Internațional Shakespeare regizorului ROBERT LEPAGE

20 mai 2022, ora 14:30
Teatrul Naţional Craiova - Sala „Amza Pellea”

DECERNAREA TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA al U.N.A.T.C. București regizorului ROBERT LEPAGE

Lansare de carte:

ROBERT LEPAGE – EX MACHINA, Revoluții  
în spațiul teatral de James Reynolds
traducere de Alina Reșceanu și Aloisia Șorop, Editura Universitaria Craiova
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Painting exhibition PURCĂRETIADA – by Crista Bilciu

When I became an apprentice to Mr. Purcărete, I felt as if I had fallen through the hole of the white rabbit into a Theatrical 
Wonderland. “I have to tell this story”, I said to myself, but I was afraid that words would only scratch the perfect surface 
of my experience. I didn’t know how to write music, so I chose colors, especially since I wasn’t well aquinted with 
them and that gave me courage. Most of my paintings are based on the sketches I scribbled in my notebooks during 
rehearsals for the shows I’ve seen being born, but also based on the legends and stories I heard long before I met him. 
For example, the story of the hydrant that Mr. Purcărete broke with his fist during the rehearsals for “Titus Andronicus” 
- of course the angry waves that flood the seats of the National Theater in Craiova and the inflatable boat from which a 
fascinated Japanese delegation takes pictures are the fruit of my imagination. I never painted what I saw with my eyes, 
but the magical, almost mystical world that was revealed to me while living in theaters and learning from Mr. Purcărete. 
So this exhibition is a very personal one.
Of course I never attended an art school. I started drawing seriously (daily) only in 2018, on my own. “Purcăretiada”, 
born a year later, represents my debut as a visual artist.
Crista Bilciu

May 19, 2022, 9:00 p.m.                                                                 
"Amza Pellea" Hall, National Theatre of Craiova                           

CEREMONY OF AWARDING THE INTERNATIONAL SHAKESPEARE PRIZE, 8th edition,
to theatre director ROBERT LEPAGE by the Romanian Cultural Institute and The International Shakespeare Festival 
     

May 20, 2022, 2:30 p.m.                                                                                        
"Amza Pellea" Hall, National Theatre of Craiova                             

CEREMONY OF AWARDING THE DOCTOR HONORIS CAUSA DEGREE TO ROBERT LEPAGE 
by National University of Theatre and Film "I.L. Caragiale" in Bucharest

Book launches:

ROBERT LEPAGE – EX MACHINA, Revoluții în spațiul teatral
Translated from James Reynolds’ Robert Lepage / Ex Machina: Revolutions in Theatrical Space by Alina Resceanu and Aloisia Șorop, 
Universitaria Craiova Publishing House
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TEATRUL ROMÂNO-CANADIAN (Schimburi culturale şi strategii manageriale) 
de Simona Hodoş,  Editura Universitaria Craiova
Prezintă: Michel Vaïs, în prezența ES Doamna Annick Goulet, ambasadorul Canadei în România și a regizorului Robert Lepage

ROBERT LEPAGE’S INTERCULTURAL ENCOUNTERS 
de Christie Carson, Editura Cambridge University Press

ÎNTÂLNIREA LUI ROBERT LEPAGE CU OAMENII DE TEATRU
Moderatori: Michel Vaïs şi Octavian Saiu

Lucrarea TEATRUL ROMÂNO-CANADIAN. Schimburi Culturale şi Strategii 
Manageriale tratează fundamentul relaţiilor de tip artistic între cele două ţări. 
Studiul analizează exhaustiv evoluţia şi împlinirea acestora prin proiecte de 

anvergură, precum turneele Teatrului Naţional din 
Craiova, programele Asociației ROCADE din Montréal, 
participarea regizorului Robert Lepage la Festivalul 
Naţional de Teatru de la Bucureşti şi Festivalul 
Internațional Shakespeare de la Craiova. 
SIMONA HODOȘ teatrolog, jurnalist, manager cultural. 
Studii: Universitatea Națională de Artă Teatrală 
și Cinematografică „I. L. Caragiale” specializarea 
Teatrologie, București (1998); Relații publice și 
Management cultural Fundația Internațională de 
Management FIMAN, Italia (2000); Management 
cultural - Ministère de ‚Éducation, du Loisir et du Sport 
du Québec (2006); Mentorat în afaceri culturale Comisia 

Școlarà Marguerite-Bourgeoys, Montréal (2006); Doctorat UNATC.I.L. Caragiale” 
(Doctor în Arte - domeniul Teatru și Artele Spectacolului, 2021).
Activitate în România: jurnalist „România liberă” „Teatrul Azi” „Scena” (1991 - 
2002); director de imagine: UNITER, București (1999); consultant artistic schimburi 
culturale internaționale: ArCuB (1999-2004); atașat de presă și manager de 
proiect (periplul mediteranean al spectacolului „Odiseea”): Teatrul „Bulandra” 
din București (2001); Festivalul International Jazz en Buch”, Aquitaine, Franța 
(2004-2007); „Vienna Days in Bucharest” (2002-2004); 
Activitate în Canada: fondator și director al Asociației ROCADE Montréal (2006 - 
prezent); director: EUROFEST, Festivalul de Film Românesc la Montréal, Québec, 
Toronto, Ottawa (2006-2018), proiecte realizate în parteneriat cu Primăria 
orașului Montréal și instituții culturale canadiene; 

Afilieri: UNITER, România (din1998); Asociația Internațională a Criticilor de Teatru 
- AICT (2000).
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ROMANIAN-CANADIAN THEATRE – Cultural exchanges and managerial strategies
by Simona Hodoş, Universitaria Craiova Publishing House 
Presenter: Michel Vaïs, in the presence of H.E. Mrs. Annick Goulet, Ambassador of Canada in Romania, and Robert Lepage

The work ROMANIAN-CANADIAN THEATRE. Cultural Exchanges and 
Managerial Strategies examines the foundation of artistic relations between 
the two countries. The study is a comprehensive analysis of their evolution 
and accomplishment through ample projects such as the tours of Craiova 
National Theatre, the programs of ROCADE Association from Montréal, 
Robert Lepage’s attendance to the National Theatre Festival in Bucharest 

and Craiova Shakespeare 
International Festival. 
SIMONA HODOȘ is a theatrologist, 
journalist and cultural manager. 
She graduated: the National 
University of Theatre and Film „I.L. 
Caragiale” in Bucharest (1998); 
Public Relations and Cultural 
Management – International 
Management Foundation FIMAN, 

Italy (2000); Cultural Management - Ministère de ‚Éducation, du Loisir et du 
Sport du Québec (2006); Mentoring in Cultural Affairs – “Marguerite-Bourgeoys” 
School Commission, Montréal (2006); Doctoral school of National University of 
Theatre and Film „I.L. Caragiale” – PhD in Theatre and Performing Arts (2021).
Career benchmarks in Romania: journalist for România liberă, Teatrul Azi, Scena, 
(1991 - 2002); PR manager for UNITER, Bucharest (1999); Artistic consultant for 
international cultural exchanges: ArCuB (1999-2004); press officer and project 
manager for Bulandra National Theatre in Bucharest - Mediterranean tour of 
Odiseea (2001); Jazz en Buch International Jazz Festival, Aquitaine, France 
(2004-2007); Vienna Days in Bucharest (2002-2004) etc.
Career benchmarks in Canada: founder and director of ROCADE Association in 
Montréal (2006 – present day); director of EUROFEST – The Festival of Romanian 
Film in Montréal, Québec, Toronto, Ottawa (2006-2018), projects carried out in 
partnership with the Local Council of Montréal and Canadian cultural institutions; 
Affiliations: UNITER Romania (since 1998); the International Association of 
Theatre Critics – IATC (since 2000)

ROBERT LEPAGE’S INTERCULTURAL ENCOUNTERS
by Christie Carson, Cambridge University Press

ROBERT LEPAGE MEETS WITH THEATRE SPECIALISTS 
Moderators: Michel Vaïs and Octavian Saiu                                        



118

20 - 25 mai  2022, orele 10:30-18:00
Universitatea din Craiova - Sala 444

LUCRĂRILE CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE SHAKESPEARE, 
organizate în colaborare cu Asociaţia Europeană de  Cercetare Shakespeare – ESRA și Departamentul de Studii Anglo-Americane și 
Germane, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova

21 mai 2022, orele 10:30-12:00
Teatrul Naţional Craiova - Foyer

Lansări de carte:

IMAGINARY PERFORMANCES IN SHAKESPEARE de Aureliu Manea,
traducere în limba engleză de Alistair Ian Blyth, Editura Routledge din Marea Britanie
Prezintă: Michael Dobson

Echipa ESRA (Asociaţia Europeană de  Cercetare Shakespeare):
Pia Brînzeu, Christie Carson, Sorin Cazacu, Nicoleta Cinpoeș, Nicolae Coande, Ion 
Cristescu, Georgiana Dilă, Michael Dobson, Paul Edmondson, Mihaela Gavrilă, 
Colleen Grogan, Lawrence Guntner, Ben Humphrey, Anca Ignat, Javor Gardev, 
Robin Leetham, Florence March, Monica Matei-Chesnoiu, Dana Monah, Mădălina 
Nicolaescu, Diana Oțăt, Philip Parr, Maddalena Pennacchia, Claudia Pisoschi, 
Vlad Preda, Paul Prescott, Georgiana Reiss, Alina Reșceanu, Rick St. Peter, Adrian 
Săhlean, Emil Sîrbulescu, Boika Sokolova, Andreea Şerban, Aloisia Șorop, Janice 
Valls-Russells, Lucia Verona, Geo Volceanov, Ema Vyroubalova, Stanley Wells, 
Saffron Walkling, Oana Alis Zaharia, Oana Duță.

Echipa UCV (Departamentul de Studii Anglo-Americane și Germane, 
Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova):
Sorin Cazacu, Georgiana Dilă, Mihaela Gavrilă, Colleen Grogan, Diana Oțăt, Claudia 
Pisoschi, Vlad Preda, Georgiana Reiss, Alina Reșceanu, Aloisia Șorop, Emil Sîrbulescu.

Festivalul ca schimbător de paradigme
condus de Prof. Univ. Nicoleta Cinpoeș și Dr. Sorin Cazacu

Seria de seminare ESRA Shakespeare in Performance, organizat în colaborare cu 
Universitatea din Craiova (Departamentul de Studii Anglo-Americane si Germane 
al Facultății de litere) și Universitatea din Worcester, vă invită să aruncăm o privire 
retrospectivă asupra festivalurilor Shakespeare și agentivitatea lor socio-culturală, 

și să descoperim perspective noi asupra festivalurilor Shakespeare ca fenomen 
cultural european. Suntem încântați să ne putem aduce darurile acestei triple 
sărbători: peste 25 de ani de activitate a Festivalului Internațional Shakespeare în 
Craiova, peste un deceniu de Seminarii ESRA Shakespeare in Performance la acest 
festival, și 75 de ani de educație academică la Universitatea din Craiova.
Sub bannerul explorator Festivals as Gamechangers, seria de seminarii ESRA va 
examina rolul pe care îl joacă festivalurile Shakespeare în schimburile sociale și 
culturale și vom examina impactul pe care festivalurile îl au asupra producerii 
și circulației lui Shakespeare pe scenă, asupra performanței criticii, asupra 
traducerilor din Shakespeare și asupra predării academice.
Concentrându-se pe fenomenul ”festivalului Shakespeare” în Europa, seminariile 
și workshop-urile din perioada 20-25 mai explorează rolul dinamic pe care 
Shakespeare și opera sa îl joacă în celebrarea interculturală, mobilitate și mediere. 
După al Doilea Război Mondial și până în prezent, festivalurile l-au utilizat pe 
Shakespeare ca model al teatrului incluziv pentru a furniza răspunsuri alternative 
la crizele multifațetate ale Europei.
Iar festivalurile Shakespeare continuă să fie schimbătoare de paradigme sociale 
și culturale: pe măsură ce războiul din Ucraina se desfășoară, festivalurile 
Shakespeare din Europa își arată solidaritatea cu poporul ucrainean, cu cetățenii 
ruși care sunt oprimați din cauza opoziției față de acest război, și cu toți aceia care 
se refugiază și sunt afectați de ororile sale. Anul acesta, Shakespeare va urca pe 
scenă, fără îndoială, pentru a vindeca.
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Esra Team (European Shakespeare Research Association):
Pia Brînzeu, Christie Carson, Sorin Cazacu, Nicoleta Cinpoeș, Nicolae Coande, Ion Cristescu, 
Georgiana Dilă, Michael Dobson, Paul Edmondson, Mihaela Gavrilă, Colleen Grogan, 
Lawrence Guntner, Ben Humphrey, Anca Ignat, Javor Gardev, Robin Leetham, Florence 
March, Monica Matei-Chesnoiu, Dana Monah, Mădălina Nicolaescu, Diana Oțăt, Philip Parr, 
Maddalena Pennacchia, Claudia Pisoschi, Vlad Preda, Paul Prescott, Georgiana Reiss, Alina 
Reșceanu, Rick St. Peter, Adrian Săhlean, Emil Sîrbulescu, Boika Sokolova, Andreea Şerban, 
Aloisia Șorop, Janice Valls-Russells, Lucia Verona, Geo Volceanov, Ema Vyroubalova, Stanley 
Wells, Saffron Walkling, Oana Alis Zaharia, Oana Duță.

UCV Team (Department of British, 
American and German Studies):
Sorin Cazacu, Georgiana Dilă, Mihaela Gavrilă, 
Colleen Grogan, Diana Oțăt, Claudia Pisoschi, 
Vlad Preda, Georgiana Reiss, Alina Reșceanu, 
Aloisia Șorop, Emil Sîrbulescu.
           

Festivals as Gamechangers
led by Prof. Nicoleta Cinpoeş and Dr Sorin Cazacu
The ESRA Shakespeare in Performance Seminar 
series organised in collaboration with the 
University of Craiova (the Department of British, 
American and German Studies of the Faculty of 
Letters) and the University of Worcester invite 

you to take a retrospective look at Shakespeare festivals and their socio-cultural 
agency, and to draw insights into Shakespeare festivalling as a European cultural 
phenomenon. We are delighted to bring our gifts to this triple celebration: over 
25 years of the activity for the International Shakespeare Festival, Craiova, over 
a decade of ESRA Shakespeare in Performance Seminars at this festival and last 
but by no means least 75 years of higher education at the University of Craiova.
Under the exploratory banner Festivals as Gamechangers, the ESRA seminar 
series will examine the role Shakespeare festivals play in European social and cultural 
exchanges and consider, in turn, the impact festivals have on the production and 
circulation of staged Shakespeare, on performance criticism, on the translation of 
Shakespeare’s works and on teaching and HE curriculum design. 
Focusing on the “festival Shakespeare” phenomenon in Europe, our seminars 
and workshops between 20-25 May explore the dynamic role Shakespeare 
and his work play in intercultural celebration, mobility and mediation. From 
the aftermath of World War II until now, festivals have deployed Shakespeare 
as a model of inclusive theatre to provide alternative answers to Europe’s 
multi-faceted crises.
And Shakespeare festivals continue to be cultural and social game changers: as 
the war in Ukraine unfolds, Shakespeare festivals in Europe stand in solidarity 
with the Ukrainian people, the Russian people who are being repressed for taking 
a stance against this war, and all those displaced and affected by its horrors. 
Shakespeare on festivals stages this year will, no doubt, work on healing.

May 20 – 25,  2022, 10:30 a.m.- 6:00 p.m.                 
University of Craiova, Room 444                

INTERNATIONAL SHAKESPEARE CONFERENCE 
organised in collaboration with The European Shakespeare Research Association – ESRA and the Department of British, American   
and German Studies, Faculty of Letters, University of Craiova

May 21, 2022, 10:30 a.m. – 12:00 p.m.         
The Foyer of the National Theatre of Craiova                            

Book launches:

IMAGINARY PERFORMANCES IN SHAKESPEARE by Aureliu Manea,
Translated by English by Alistair Ian Blyth, Routledge Publishing House, UK.
Presenter: Michael Dobson
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SHAKESPEARE interpretat de Adrian Papahagi, Editura Polirom
Prezintă: George Volceanov

COUSIN SHAKESPEARE de Marin Sorescu, traducere în limba engleză de Adam J.Sorkin şi Lidia Vianu,
Editura Hoffman

21 - 29 mai 2022, orele 10:00-13:00
Valletta Towers - Grădină

Ateliere Teatrale Studenţeşti de TEATROLOGIE
Susținute de Octavian Saiu

Adrian Papahagi este profesor de literatură engleză medievală 
și modernă timpurie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. A 
obținut doctoratul în studii medievale la Sorbona, și a efectuat 
stadii de cercetare doctorală și postdoctorală la Oxford, la 
Warburg Institute, Londra și la NEC-București. A publicat mai 
multe cărți despre Shakespeare: Providence and Grace: Lectures 
on Shakespeare’s Problem Plays and Romances, Cluj: Presa 
Universitară Clujeană, 2020 și cinci volume din seria Shakespeare 
interpretat de Adrian Papahagi (Iaşi: Polirom, 2020–), care își 
propune să analizeze întreaga operă shakespeariană.

„Teatrologia este știința de a fi spectator. Și arta de a înțelege teatrul în profunzime, 
ca act al întâlnirii între oameni pe un tărâm real și imaginar, deopotrivă. 
Shakespeare, mai mult decât oricine, ne ajută să pătrundem pe acel tărâm. Și să 
ne regăsim, împreună cu ceilalți, printre ei, prin ei, de fiecare dată pe noi înșine.
Acest atelier deschis este dedicat studenților care vor să privească atent spre 
scenă, dar și să se apropie de lumea lui Shakespeare prin curiozitate și reflecție. 
Vom discuta în detaliu despre text și regie, despre personaje și structura 
dramatică, despre arta actorului care face totul posibil. Invitați speciali vor fi 
unii dintre artiștii care participă la festival, dar și critici sau teoreticieni veniți din 
lumea întreagă să îi descopere la Craiova.”
Octavian Saiu, Coordonator

OCTAVIAN SAIU este profesor, cercetător şi critic de teatru. Are un doctorat în 
studii teatrale şi unul în literatură comparată. Predă la universităţi din România, 

Noua Zeelandă, Hong Kong, China, Japonia şi Portugalia şi a fost de două ori 
Visiting Fellow la University of London. A susţinut conferinţe şi master-class-uri la 
alte universităţi din Europa, Asia, Africa, Orientul Mijlociu, precum şi la Institutul 
Grotowski. A fost Moderatorul Conferinţelor „Beckett at the Festival” din cadrul 
Programului Oficial al Festivalului Internaţional de la Edinburgh, a moderat şi 
a susţinut conferinţe la Olimpiada Teatrelor de la Wrocław – Capitală culturală 
europeană 2016 şi de la Toga, Japonia, 2019. Este consultant al mai multor 
festivaluri din lume şi Preşedinte al Secţiei Române AICT – Teatrologie.
Articolele şi studiile sale au apărut în numeroase publicaţii naţionale şi 
internaţionale. Este autorul a douăsprezece volume despre teatru.
A primit Premiul Criticii pentru carte de teatru în 2010 şi Premiul UNITER pentru 
Critică de Teatru în 2013. În 2020, cu ocazia Zilei Culturii Naţionale, Preşedintele 
României i-a conferit Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler.
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Adrian Papahagi is a professor of medieval and early modern English literature 
at Babeș-Bolyai University of Cluj. He holds a PhD in medieval studies from 
the Sorbonne, and was a research fellow at Maison Française d’Oxford, 
the Warburg Institute – London, and New Europe College – Bucharest. His 
recent publications on Shakespeare include Providence and Grace: Lectures on 
Shakespeare’s Problem Plays and Romances, Cluj: Presa Universitară Clujeană, 
2020, and five volumes in the series Shakespeare interpretat de Adrian Papahagi 
(Iaşi: Polirom, 2020–), which aims to discuss Shakespeare’s complete works.

SHAKESPEARE interpreted by Adrian Papahagi, Polirom Publishing House
Presented by: George Volceanov

COUSIN SHAKESPEARE by Marin Sorescu, translated into English by Adam J.Sorkin and Lidia Vianu,
Hoffman Publishing House

May 21 – 29, 2022, 10:00 a.m. – 13:00 p.m.                        
Valletta Towers - Garden                 

Student Workshops in THEATROLOGY
Coordinated by Octavian Saiu

”Theatrology is the science of being a spectator. And the art of understanding 
theater profoundly, as an act of meeting between people in a realm that is 
simultaneously real and imaginary. Shakespeare, more than anyone, helps us 
step into that realm. And to find ourselves, together with the others, and through 
them - every time as ourselves.
This open workshop is dedicated to students who want to look carefully toward the 
stage, but also get closer to Shakespeare’s world through curiosity and reflection. 
We will be discussing in depth about text and staging, about characters and 
dramatic structure, about the actor’s art which makes it all possible. Some of our 
special guests will be the artists who participate in the festival, but also critics and 
theorists who’ve come from around the world to discover them here, in Craiova.”
Octavian Saiu, Coordinator

OCTAVIAN SAIU is a professor, researcher and theater critic. He holds a PhD in 
theater studies and comparative literature. He teaches at universities from 

Romania, New Zealand, Hong Kong, China, Japan and Portugal, and was twice 
a Visiting Fellow at the University of London. He has held conferences and 
masterclasses at other universities around Europe, Asia, Africa, the Middle East, 
as well as the Grotowski Institute. He acted as moderator for the “Beckett at 
the Festival” Conferences within the Official Programme of the International 
Edinburgh Festival, he has moderated and held conferences at the Theaters 
Olympics in Wrocław - European Cultural Capital in 2016, and in Toga, Japan, 2019. 
He acts as consultant for several festivals around the world and is the President of 
the Romanian Section of IACT - Theatrology.
His articles and studies have been published extensively in Romania and abroad. 
He is the author of twelve books on theater.
Saiu has received the Critics’ Award for theater literature in 2010 and the UNITER 
Award for Theater Critique in 2013. In 2020, on the occasion of the National 
Culture Day, the Romanian President awarded him the Order of Merit in Culture, 
rank Chevalier.
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22 mai 2022, orele 10:30-13:30
Universitatea din Craiova, Sala 444                                     

Lansări de carte: 

SHAKESPEARE - OPERE COMPLETE (vol. I - XVI) 
ediţie coordonată de George Volceanov, Editura Tracus Arte  

UN SHAKESPEARE PENTRU MILENIUL TREI: ISTORIA UNEI EDIȚII, 
de George Volceanov, Editura Tracus Arte

CONTEMPORANII LUI SHAKESPEARE: CHRISTOPHER MARLOWE (vol.I – II)
ediţie coordonată de George Volceanov, editura Tracus Arte 

ÎNTOARCEAREA LA MARELE WILL sau RECONSIDERAREA CANONULUI SHAKESPEARIAN, 
de George Volceanov, Editura Tracus Arte

George Valentin Volceanov (n. 28 mai 1956, București) este un traducător și 
editor român, care traduce din limbile engleză și maghiară. A absolvit în 1979 
facultatea de limbi germanice (secția engleză-română) a Universității din București. 
Este doctor în filologie și conferențiar universitar la Universitatea Spiru Haret.
George Volceanov a primit câteva premii importante pentru traducere, precum 
cel al Asociației Scriitorilor din Romania, cel al fundației British Council și cel al 
fundației Andrei Bantaș. În perioada 2010-2019 a coordonat și îngrijit noua ediție 
critică a operelor complete ale lui Shakespeare în 16 volume.

Lucrări proprii:
Dicționar de argou și expresii familiare ale limbii române (împreună cu Anca-
Ileana Volceanov), 1998
Dicționar de neologisme ale limbii engleze, 2002
The Shakespeare Canon Revisited, 2005
Dicționar de argou al limbii române, 2007
Din opera lui William Shakespeare, a tradus Eduard al III-lea, Editura Paralela 45, 
2003, Hamlet, trad. Nicoleta Cinpoeș și George Volceanov, Editura Paralela 45, 
2010, Sonete. Furtuna, trad. Violeta Popa și George Volceanov, Editura Paralela 
45, 2010, A douăsprezecea noapte, trad. Violeta Popa, Adriana Volceanov și 
George Volceanov, Editura Paralela 45, 2010, Îmblânzirea scorpiei, trad. Violeta 
Popa, Horia Gârbea și George Volceanov Editura Paralela 45, 2011

Premii:
Premiul Uniunii Scriitorilor din România 
pentru Shakespeare, Opere, vol. VIII și IX, 
împreună cu Lucia Verona, Violeta Popa și 
Horia Gârbea, 2014
Premiul Cartea Anului, decernat de 
România Literară pentru volumul „Un 
Shakespeare pentru mileniul trei: istoria unei 
ediţii”, 2021.
„Ediția Volceanov este, fără îndoială, cea 
mai bună de până acum. Beneficiază de cele 
mai noi cercetări în domeniu, de introduceri 
competente ale unor scholars reputați, 
de o echipă de traducători excelenți. Și, nu 
în ultimul rând, de o filozofie a traducerii 
impusă de Volceanov: Shakespeare este tradus într-o limbă actuală, plină de 
neologisme și de argou contemporan. Vechile parafraze sub care erau ascunse 
măscările din original au dispărut. Nota bene, Volceanov a editat și un dicționar 
de argou al limbii române.”

Mihai Iovanel, Scena 9
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George Valentin Volceanov (born May 28,1956, in Bucharest) is a Romanian 
translator and editor who translates from English and Hungarian. He graduated 
the Faculty of Germanic Languages (English-Romanian) of the University of 
Bucharest in 1979. He holds a PhD in Philology and works as an Associate Professor 
at “Spiru Haret” University. 
For his translations, George Volceanov has been granted several important 
awards among which are the awards of The Writers Association in Romania, the 
British Council Foundation, or the “Andrei Bantaș” Foundation. Between 2010-
2019, he coordinated the New Romanian Shakespeare series in 16 volumes. 
His works include:
Dictionary of Slang and Familiar Collocations in Romanian Language (with 
Anca-Ileana Volceanov), 1998
Dictionary of English Neologisms, 2002
The Shakespeare Canon Revisited, 2005
Dictionary of Slang in Romanian Language, 2007
Works translated from Shakespeare: Edward III, Paralela 45 Printing House, 
2003; Hamlet, with Nicoleta Cinpoeș, Paralela 45 Printing House, 2010; The 
Tempest, with Violeta Popa, Paralela 45 Printing House, 2010; The Twelfth 
Night, with Violeta Popa and Adriana Volceanov, Paralela 45 Printing House, 
2010; The Taming of the Shrew, Violeta Popa and Horia Gârbea, Paralela, 45 
Printing House, 2011.

Awards:
He is the recipient of the Award of the 
Romanian Writers’ Union for Shakespeare, 
Opere, vol. VIII și IX (Shakespeare Works, 
Vol. VIII and IX), together with Lucia Verona, 
Violeta Popa and Horia Gârbea, 2014. 
In 2021, he also received the Book of the Year 
Award by Romania Literară magazine for “Un 
Shakespeare pentru mileniul trei: istoria unei ediții” 
(Shakespeare for the Third Millennium: the 
History of an Edition).
“The Volceanov edition is, without a doubt, the 
best so far. It takes advantage of the newest 
research in the field, of adequate introductions 
by acclaimed scholars, and of a team of excellent 
translators. Last but not least, it benefits from a translation philosophy imposed by 
Volceanov: Shakespeare is translated in a current language, full of neologisms and 
contemporary slang. The old paraphrases under which the insults of the original text 
were hidden have disappeared. Nota bene, Volceanov has also published a dictionary 
of Romanian slang. “
(Mihai Iovănel, Scena 9)

May 22, 2022, 10:30 a.m. – 13:00 p.m.                                                 
University of Craiova, Room 444

Book launches: 

NEW ROMANIAN SHAKESPEARE SERIES - COMPLETE WORKS (vol. I - XVI) 
coordinated by George Volceanov, Tracus Arte Publishing House

SHAKESPEARE FOR THE NEW MILLENNIUM. THE HISTORY OF AN EDITION
by George Volceanov, Tracus Arte Publishing House.

SHAKESPEARE’S CONTEMPORARIES: CHRISTOPHER MARLOWE vol. I – II
coordinated by George Volceanov, Publishing House.

THE RETURN TO GREAT WILL or THE SHAKESPEARE CANON REVISITED
by George Volceanov, Tracus Arte Publishing House.
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FANTOMELE LUI SHAKESPEARE (vol.I - II), 
de Pia Brînzeu, Editura Universității de Vest

PLANET SHAKESPEARE (Craiova, 23 April-6 May 2018) 
editată de Nicoleta Cinpoeș și Janice Valls-Russell, Sage – Cahiers Élisabéthains 

SHAKESPEARE ON EUROPEAN FESTIVAL STAGES
editată de Nicoleta Cinpoeș, Florence March și Paul Prescott, Bloomsbury – The Arden Shakespeare

SHAKESPEARE’S OTHERS IN 21ST-CENTURY EUROPEAN PERFORMANCES
editată de Boika Sokolova și Janice Valls-Russell,  Bloomsbury – The Arden Shakespeare

THE GOLDEN ROUND: ESSAYS ON THE POLITICS OF POWER IN SHAKESPEARE
de Mihai Măniuțiu, traducere de Nicoleta Cinpoeş și Josefina Komporaly, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj

ACT(ING) AND MIMESIS. ESSAYS ON THE PHILOSOPHY OF THE ACTOR
de Mihai Măniuțiu, traducere de Josefina Komporaly și Nicoleta Cinpoeș, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj
Participă Ion Cristescu, directorul Editurii Tracus Arte și Marilena Tudor, directoarea Editurii Universității de Vest
Prezintă: Nicoleta Cinpoeș, George Volceanov, Emil Sîrbulescu, Lucia Verona, Anca Ignat, Sorin Cazacu
Moderator: Nicolae Coande

22 mai 2022, ora 16:30
Teatrul Naţional Craiova - Foyer                 

LANSARE OFICIALĂ INTERNATIONAL ASSOCIATION OF THEATRE PHOTOGRAPHERS

22 mai 2022, ora 22:30 
Teatrul Naţional Craiova - Sala “Amza Pellea”                       

ÎNMÂNAREA PREMIULUI INTERNAŢIONAL SHAKESPEARE, ediţia a-VII-a,  
lui Michael Dobson, directorul Institutului Shakespeare de la Stratford-upon-Avon   

23 mai 2022, ora 13:00  
Departamentul de Arte și Media – Sala Aula Buia        

Lansare de carte:

THE BECOMING OF THE ACTOR de Liviu Lucaci, în limba engleză, editura U.N.A.T.C. Press
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SHAKESPEARE’S GHOSTLY SHADOWS (vol.I - II)
by Pia Brînzeu, University of the West Timisoara Publishing House.

PLANET SHAKESPEARE (Craiova, 23 April-6 May 2018) -
edited by Nicoleta Cinpoes and Janice Valls-Russell, Sage – Cahiers Élisabéthains 

SHAKESPEARE ON EUROPEAN FESTIVAL STAGES
edited by Nicoleta Cinpoes, Florence March and Paul Prescott, Bloomsbury – The Arden Shakespeare

SHAKESPEARE’S OTHERS IN 21ST -CENTURY EUROPEAN PERFORMANCES
edited by Boika Sokolova and Janice Valls-Russell,  Bloomsbury – The Arden Shakespeare

THE GOLDEN ROUND: ESSAYS ON THE POLITICS OF POWER IN SHAKESPEARE
by Mihai Măniuțiu, translated by Nicoleta Cinpoeş and Josefina Komporaly, Casa Cărţii de Ştiinţă Publishing House

ACT(ING) AND MIMESIS. ESSAYS ON THE PHILOSOPHY OF THE ACTOR
by Mihai Măniuțiu, translated by Josefina Komporaly and Nicoleta Cinpoes, Casa Cărţii de Ştiinţă Publishing House
With the participation of Ion Cristescu, the director of Tracus Arte Publishing House and Marilena Tudor, the director of University of the 
West Timisoara Publishing House.
Presenters: Nicoleta Cinpoes, George Volceanov, Emil Sîrbulescu, Lucia Verona, Anca Ignat, Sorin Cazacu
Moderator: Nicolae Coande

May 22 2022, 4:30 p.m.
The Foyer of the National Theatre of Craiova        

OFFICIAL LAUNCH OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF THEATRE PHOTOGRAPHERS

May 22, 2022, 10:30 p.m. 
"Amza Pellea" Hall, National Theatre of Craiova                  

HANDING OVER OF THE INTERNATIONAL SHAKESPEARE PRIZE, 7th edition,  
to Michael Dobson, director of the Shakespeare Institute in Stratford-upon-Avon   

May 23, 2022, 1:00 p.m.  
Department of Arts and Media – “Alexandru Buia” Hall

Book launch:

THE BECOMING OF THE ACTOR by Liviu Lucaci, U.N.A.T.C. Press
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23 mai 2022, ora 19:45,  
Foyerul Teatrului Colibri

WORLD WIDE WILL
Expoziție de fotografie din Festivalul Internațional Shakespeare - Albert Dobrin

24 mai  2022, orele 10:30-13:00
Teatrul Naţional Craiova - Bibliotecă

REUNIUNEA REŢELEI EUROPENE A FESTIVALURILOR SHAKESPEARE - ESFN    

24 mai  2022, orele 18:00
Teatrul Naţional Craiova – Foyer 

Anotimpurile dialogului despre teatru cu Octavian Saiu 
“O primăvară cu efect întârziat: vechile dileme si noile provocari ale unui director de teatru”
în cadrul seriei de dezbateri creart/Teatrelli - Conferință susținută de Octavian Saiu 

O primăvară cu efect întârziat:
Vechile dileme și noile provocări ale unui director de teatru
 
„Nimeni nu pare că știe dacă pandemia s-a încheiat, însă cu toții întelegem că a început o nouă perioadă de încercări. Războiul de aproape și perspectiva tot mai îndepărtata 
a păcii au generat, în egală măsură, spaima față de realitate și nevoia de a evada din ea, prin orice mijloace. Teatrul ne ajută, se pare. Așa ne place să credem, nouă, celor care 
ne refugiem în poveștile lui. Spectacole, stagiuni, festivaluri sunt câteva șanse de a părăsi puțin lumea și de a pătrunde într-un alt univers, unde totul este mai frumos. Sau, 
măcar, nu atât de urât cum e istoria însăși.
 
Cei care ne întâmpină de pe scenă sunt artiștii. Lor le rămânem îndatorați, de fiecare dată. Însă orice bucurie oferită în dar de ei se naște într-un proces amplu, în care rolul 
poate decisiv revine directorului de teatru, celui care încearcă să propună o viziune coerentă într-un climat de incertitudine. Ce înseamnă să conduci un teatru în aceste 
vremuri ciudate? Cum se mai poate clădi astăzi un repertoriu, o stagiune, un eveniment? Despre astfel de subiecte adesea trecute cu vederea va fi vorba într-o nouă ediție 
a Dialogurilor noastre. O ediție de primăvară târzie, încununată de o întâmplare magică: Festivalul Internațional Shakespeare de la Craiova. O întâlnire specială, găzduita de 
acest eveniment de elită, care a adus în Romania numele cele mai mari ale teatrului lumii. Așadar, sunteți invitați la Dialog. Veniți la Craiova!” - Octavian Saiu

A fost un înţelept chinez care s-a dovedit a cunoaşte lumea fără să fi 
ieşit din satul său. Ca orice parabolă, zicerea aceasta are sensul ascuns 
în cuvinte. 
Fotografiile acestea vor să adeverească versul lui Marin Sorescu: 
„Shakespeare a făcut lumea în şapte zile” şi să preţuiască, o dată mai 
mult, voința lui Emil Boroghină şi a continuatorilor săi de a aduce pe 
scena Craiovei lumea întreagă.

arh. Albert Dobrin
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There once was a Chinese wiseman who proved to be all-knowing 
of the world without having left his village. As with any parable, this 
saying hides its meaning in its words.
These photographs try to demonstrate the proof of Marin Sorescu’s 
verse: “Shakespeare made the world in seven days” and to cherish, once 
more, Emil Boroghină’s and his followers’ will of bringing the entire 
world on Craiova’s stage.

Arch. Albert Dobrin

May 23, 2022, 7:45 p.m.,  
The Foyer of Colibri    Theatre

WORLD WIDE WILL 
International Shakespeare Festival photography exhibition by Albert Dobrin

May 24,  2022, 10:30 a.m. – 1 p.m.                                                                 
National Theatre of Craiova - Library            

MEETING OF THE EUROPEAN SHAKESPEARE FESTIVALS NETWORK - ESFN    

May 24,  2022, 6 p.m.                                                
The Foyer of the National Theatre of Craiova

SEASONS OF THEATRE DIALOGUE 
Lecture by Octavian Saiu 

A Spring with Delayed Effect:
The old dilemmas and new challenges of a Theater Manager
 

„Nobody seems to know whether the pandemic is over, but we all understand that a new age of trials has begun. The war up close, combined with an 
increasingly uncertain chance for peace have both equally generated a fear of reality and the need to escape from it, by all means possible. Theater helps 
with this, it seems. Or so we like to believe, those of us who take refuge in its tales. Performances, stages, festivals - are merely a few changes of leaving the 
world behind and stepping into another universe, where everything is more beautiful. Or, at least not as ugly as history itself.

We are being welcomed on stage by the artists themselves. It is to them we are indebted to, each time. Yet any joy offered by them is begotten in an ample 
process where the decisive role is that of the theater manager - who tries to propose a coherent vision within an uncertain climate. What does it mean to 
manage a theater in these strange times? How can one build a repertoire today, a theater season, an event? Of such subjects, often overlooked, we will be 
discussing in a new edition of our Dialogues. A late spring edition, crowned by a magical event: The International Shakespeare Festival in Craiova. A special 
encounter, hosted by this elite event which has brought the greatest names of theater in Romania. You are thus invited to Dialogue. Come to Craiova!” - 
Octavian Saiu
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Invitați:
Vlad Drăgulescu

Octavian Saiu, gazda seriei speciale de întâlniri de la Teatrelli, intitulată Anotimpurile dialogului despre teatru, este profesor, cercetător şi critic de teatru. Are un doctorat 
în studii teatrale şi unul în literatură comparată. Predă la universităţi din România, Noua Zeelandă, Hong Kong, China, Japonia şi Portugalia şi a fost de două ori Visiting 
Fellow la University of London. A susţinut conferinţe şi master-class-uri la alte universităţi din Europa, Asia, Africa, Orientul Mijlociu, precum şi la Institutul Grotowski. A fost 
Moderatorul Conferinţelor „Beckett at the Festival” din cadrul Programului Oficial al Festivalului Internaţional de la Edinburgh, a moderat şi a susţinut conferinţe la Olimpiada 
Teatrelor de la Wrocław – Capitală culturală europeană 2016 şi de la Toga, Japonia, 2019. Este consultant al mai multor festivaluri din lume şi Preşedinte al Secţiei Române 
AICT – Teatrologie.
Articolele şi studiile sale au apărut în numeroase publicaţii naţionale şi internaţionale. Este autorul a douăsprezece volume despre teatru.
A primit Premiul Criticii pentru carte de teatru în 2010 şi Premiul UNITER pentru Critică de Teatru în 2013. În 2020, cu ocazia Zilei Culturii Naţionale, Preşedintele României i-a 
conferit Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler.

Lansare de carte:

DUREREA. DINCOLO DE TEATRU, de Octavian Saiu, Editura Nemira 

25 mai  2022, orele 10:30-12:00
Teatrul Naţional Craiova – Sala Muzeului

SPECTACOLELE SHAKESPEAREENE ALE LUI SILVIU PURCĂRETE
30 DE ANI DE LA PREMIERA LA TOKYO A SPECTACOLULUI “TITUS ANDRONICUS”  
Moderator: Marina Constantinescu

25 mai 2022, ora 12:15-13:30
Teatrul Naţional Craiova – Sala Muzeului

Premieră: SILVIU PURCĂRETE – PORTRET ÎN MIȘCARE, 
film realizat de Corina Tudose Prezintă: Ludmila Patlanjoglu. Durata: 52 de minute

26 mai 2022, orele 13:00- 13:30                
Departamentul de Arte și Media – Sala Aula Buia

Lansare de carte: 

IPOSTAZE ALE DUBLULUI LA SHAKSPEARE de Romaniţa Ionescu, 
Editura Universitaria Craiova
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Guests:
Vlad Drăgulescu
 
Octavian Saiu, host of the special series of dialogues at Teatrelli entitled Seasons of Dialogue about Theater is a professor, researcher and theater critic. He is a PhD in theater 
studies and comparative literature. He teaches at universities from Romania, New Zealand, Hong Kong, China, Japan and Portugal, and was twice a Visiting Fellow at the 
University of London. He has held conferences and masterclasses at other universities around Europe, Asia, Africa, the Middle East, as well as the Grotowski Institute. He acted 
as moderator for the “Beckett at the Festival” Conferences within the Official Programme of the International Edinburgh Festival, he has moderated and held conferences 
at the Theaters Olympics in Wrocław - European Cultural Capital in 2016, and in Toga, Japan, 2019. He acts as consultant for several festivals around the world and is the 
President of the Romanian Section of AICT - Theatrology.
His articles and studies have been published extensively in Romania and abroad. He is the author of twelve books on theater.
Saiu has received the Critics’ Award for theater literature in 2010 and the UNITER Award for Theater Critique in 2013. In 2020, on the occasion of the National Culture Day, the 
Romanian President awarded him the Order of Merit in Culture, rank Chevalier.

Book launch:

DUREREA. DINCOLO DE TEATRU (PAIN. BEYOND THEATRE), by Octavian Saiu, Nemira Publishing House

May 25,  2022, orele 10:30 a.m. – 12:00 p.m.                  
National Theatre of Craiova – Museum Room                         

SILVIU PURCARETE’S SHAKESPEARE PERFORMANCES 
30 YEARS SINCE “TITUS ANDRONICUS” PREMIERE IN TOKYO   
Moderator: Marina Constantinescu

May 25, 2022, 12:15 – 13:30 p.m                                                   
National Theatre of Craiova – Museum Room           

Premiere of SILVIU PURCĂRETE – PORTRET IN MIȘCARE (SILVIU PURCĂRETE - A PORTRAIT IN MOTION), 
a film by Corina Tudose Presenter: Ludmila Patlanjoglu. Duration: 52 de minutes.                                                                                                            

May 26, 2022, 13:00 – 13:30                
Department of Arts and Media – “Alexandru Buia” Hall                      

Book launch:

ASPECTS OF THE DOUBLE IN SHAKESPEARE by Romaniţa Ionescu,    
Universitaria Craiova Publishing House
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27 mai 2022, orele 10:30 - 12:00
Teatrul Naţional Craiova - Foyer

CĂRŢILE FUNDAMENTALE: BIBLIA ŞI OPERELE COMPLETE ALE LUI SHAKESPEARE
Prezintă: George Banu și Sever Voinescu

27 mai 2022, orele 12:00- 13:00
Teatrul Naţional Craiova - Foyer

Lansare de carte:

VIRTUTEA MILEI. CONSIDERAŢII ASUPRA LUI SHAKESPEARE de Peter Brook, 
traducere de Edith Negulici, Editura Scrisul Românesc  

CORIOLANUS – un spectacol de Alexandru Darie, 
album de fotografii al artistei Mihaela Mihai, Editura Nemira
Prezintă: George Banu

28 mai 2022, orele 10:00-16:00                
Sala Consiliului Judeţean Dolj 

SHAKESPEARE ȘI NEVOIA DE PACE. ÎNTRE TEATRU ȘI ISTORIE
sesiune de shakespearologie organizată în colaborare cu Asociaţia Internaţională a Criticilor de Teatru - A.I.C.T.
Moderator: Octavian Saiu 

28 mai 2022, orele 16:30
Piața Frații Buzești 

Expoziție „SHYLOCK – ULTIMUL ROL” – in memoriam Ion Caramitru, fotografii de Florin Ghioca, 
Teatrul Național București
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May 27,  2022, 10:30 a.m. – 12:00 p.m.                        
The Foyer of the National Theatre of Craiova                           

FUNDAMENTAL BOOKS: THE BIBLE AND SHAKESPEARE’S COMPLETE WORKS
Presenters: George Banu and Sever Voinescu

May 27,  2022, 12:00 – 1:00 p.m.
The Foyer of the National Theatre of Craiova

Book launch:

VIRTUTEA MILEI. CONSIDERAŢII ASUPRA LUI SHAKESPEARE, translated by Edith Negulici from Peter 
Brook’s The Quality of Mercy: Reflections on Shakespeare, Scrisul Românesc Publishing House

CORIOLANUS – a performance by Alexandru Darie, 
photo album by Mihaela Mihai, Nemira Publishing House
Presenter: George Banu

May 28, 2022, 10:00 a.m. – 4 p.m.    
Craiova City Council Hall    

SHAKESPEARE AND THE NEED FOR PEACE. BETWEEN THEATRE AND HISTORY – Shakespeareology session
organized in collaboration with the International Association of Theatre Critics - I.A.T.C.
Moderator: Octavian Saiu 

May 28, 2022, 4:30 p.m.                     
Frații Buzești Square                                                 

Exhibition “SHYLOCK – THE LAST ROLE” – in memoriam Ion Caramitru, photos by Florin Ghioca, 
          National Theatre Bucharest 
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28 mai  2022, orele 22:00                            
Teatrul Naţional Craiova - Sala “Amza Pellea”                          

Premiul Criticii (in memoriam): ION CARAMITRU - Actor Shakespearian Emblematic acordat de AICT - 
Teatrologie în parteneriat cu AICT/IATC
Participă: George Banu (Președinte de onoare AICT/IATC), Ludmila Patlanjoglu (Președinte onorific AICT - Teatrologie) și Octavian Saiu 
(Președinte AICT - Teatrologie)

29 mai  2022, orele 10:30-12:00                            
Teatrul Naţional Craiova – Foyer                

EVOCARE MARTIN TULINIUS
organizată împreună cu membrii colectivului artistic al Teatrului Republique din Copenhaga

29 mai  2022, orele 24:00
Teatrul Naţional Craiova - Sala “Amza Pellea”

ÎNCHEIEREA CELEI DE A-XIII-A EDIȚII A FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL SHAKESPEARE CRAIOVA
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May 28, 2022, 10:00 p.m.                  
"Amza Pellea" Hall, National Theatre of Craiova                     

AWARDING OF EMBLEMATIC SHAKESPEAREAN ACTOR PRIZE
(in memoriam) ION CARAMITRU awarded by AICT - Theatroology in partnership with AICT/ IATC.
Participants: George Banu (Honorary President of AICT/ IATC), Ludmila Patlanjoglu (Honorary President of AICT - Theatrology) and 
Octaviaon Saiu (President of AICT - Theatrology)

May 29,  2022, 10:30 a.m. – 12:00 p.m.                        
The Foyer of the National Theatre of Craiova           

IN REMEMBERANCE OF MARTIN TULINIUS
organised with members of the artistic department of Republi    que Theatre in Copenhagen

May 29, 2022, 12:00 a.m.                     
 "Amza Pellea" Hall, National Theatre of Craiova

CLOSING OF THE 13TH EDITION OF THE INTERNATIONAL SHAKESPEARE FESTIVAL IN CRAIOVA
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ZIUA 1 - JOI 19 MAI 

19:00
Teatrul Naţional „Marin Sorescu” 
Craiova - Sala „Amza Pellea”
887
scris, regizat și interpretat de 
Robert Lepage
spectacol prezentat Ex Machina, 
Quebec, Canada        *2h

21:30 acces gratuit
Deschidere Oficială – Piața Mihai 
Viteazul
OPENING SHAKESPEARE 
– Video Mapping 

23:00 acces gratuit
Opening Party – Valletta 
Towers

ZIUA 2 - VINERI 2O MAI

16:00 – 20:00 acces gratuit
Electroputere Mall
RICHARD III VR 360
insulă de teatru Virtual Reality 
prezentată de TeatruVR.ro

19:00
Teatrul Naţional „Marin Sorescu” 
Craiova - Sala „Amza Pellea”
887
scris, regizat și interpretat de 
Robert Lepage
spectacol prezentat Ex Machina, 
Quebec, Canada        *2h

Program

20:30 acces gratuit
Grădina Botanică – Intrarea 
Principală
MUCH ADO AND ALL 
THAT JAZZ
regia Benoît Malmberg
concert-spectacol prezentat de 
Compania Romeo & Julia Kören, 
Stockholm, Suedia  *1h

20:30 acces gratuit
Parcare Electroputere Mall
DOAMNELE LUI 
SHAKESPEARE
regia Alexandru Boureanu
spectacol prezentat de 
Departamentul de Arte și Media 
al Universității din Craiova în  
colaborare cu Teatru Național 
„Marin Sorescu” Craiova       *50’

22:00 acces gratuit
Piața Frații Buzești
A DOUĂSPREZECEA 
NOAPTE
regia Oswald Gayer
spectacol prezentat de Teatrul 
Logos, București, România   *2h

23:30
Valletta Towers - Scena de la Miezul 
Nopții
concert prezentat 
de KLANGPHONICS, 
Germania

ZIUA 3 - SÂMBĂTĂ 21 MAI

11:00 acces gratuit
Teatrul Național „Marin Sorescu” 
Craiova  - Sala „Ia te uită!”
LUMEA-I UN TEATRU, 
NOI SUNTEM ACTORII 
- audiție cu public în 
avanpremieră
regia și scenariul radiofonic Gavriil 
Pinte, după un recital susținut de 
Emil Boroghină
spectacol radiofonic prezentat 
de Teatrul Național Radiofonic, 
Societatea Română de 
Radiodifuziune   *1h

16:00 – 20:00 acces gratuit  
Electroputere Mall
RICHARD III VR 360
insulă de teatru Virtual Reality 
prezentată de TeatruVR.ro

17:00
Departamentul de Arte și Media 
al Universității din Craiova – Sala 
Studio
ANATOMII ALE DORINȚEI
regia Irina Banea
spectacol prezentat de Asociația 
Culturală de Teatru Ambiental - 
ACTA 
cu sprijinul ARCUB - Bucureşti, 
România   *1h 45’

18:00
Casa de Cultură a Studenților 
Craiova
FURTUNA
regia Ada Milea
spectacol prezentat de Teatrul 
Bulandra, București, România  *1h 
20’

20:00 acces gratuit
Parcul Nicolae Romanescu – Foișor 
Casa Bibescu
MUCH ADO AND ALL 
THAT JAZZ
regia Benoît Malmberg
concert-spectacol prezentat de 
Compania Romeo & Julia Kören, 
Stockholm, Suedia  *1h

20:30 acces gratuit
Cartier Rovine – Grădina Rovine
DOAMNELE LUI 
SHAKESPEARE
regia Alexandru Boureanu
spectacol prezentat de 
Departamentul de Arte și Media 
al Universității din Craiova în  
colaborare cu Teatru Național 
„Marin Sorescu” Craiova   *50’

21:30 acces gratuit
Parcul Nicolae Romanescu – Teatrul 
de Vară
VISUL UNEI NOPȚI DE 
VARĂ

regia Muriel Manea-Jakab
spectacol prezentat de Teatrul 
Național Aureliu Manea, Turda, 
România   *2h

21:30 acces gratuit
Valletta Towers - Grădină
SHAKESPEARE’S FOOL
regia Ben Humphrey
spectacol prezentat de Tortive 
Theatre, Marea Britanie  *1h 15’

22:00 acces gratuit
Piața Frații Buzești
ROMEO & JULIETA – non 
verbal
regia şi coregrafia Hugo Wolff 
spectacol prezentat Compania 
de Teatru - Dans Microbis, Sibiu, 
România   *1h

23:30
Valletta Towers - Scena de la Miezul 
Nopții
A POOR PLAYER
de Filip Krenus și Sean Aita  
spectacol prezentat de Midsummer 
Scene, Marea Britanie   *1h 10’

ZIUA 4 - DUMINICĂ 22 MAI

15:00
Casa de Cultură a Studenților 
Craiova



135

PERICLE
regia Kelly Hunter 
spectacol prezentat de The Flute 
Theatre, Marea Britanie *1h 40’

16:00 – 20:00 acces gratuit
Electroputere Mall
RICHARD III VR 360
insulă de teatru Virtual Reality 
prezentată de TeatruVR.ro

18:00 acces gratuit
Palatul Copiilor Craiova
SHAKESPEARE GOES TO 
SCHOOL
PERIPEȚIILE KARYNEI
prof.dr. Daniela Grujdin Cazacu
spectacol prezentat de Trupa 
Phantasia, Palatul Copiilor Craiova

18:30 acces gratuit
Piața William Shakespeare
SHAKESPEARE’S FOOL
regia Ben Humphrey
spectacol prezentat de Tortive 
Theatre, Marea Britanie   *1h 15’

20:00
Teatrul Naţional „Marin Sorescu" 
Craiova - Sala „Amza Pellea”
OTHELLO
regia Oskaras Koršunovas
spectacol prezentat de OKT / 
Teatrul Municipal Vilnius, Lituania       
*3h 40’

20:30 acces gratuit
Cartier Brazda lui Novac – 
Complexul Nou
DOAMNELE LUI 
SHAKESPEARE
regia Alexandru Boureanu
spectacol prezentat de 

Departamentul de Arte și Media 
al Universității din Craiova în  
colaborare cu Teatru Național 
„Marin Sorescu” Craiova   *50’

21:00 acces gratuit
Grădina Botanică – Aleea Tărâmul 
de Dincolo 
FANTOMELE LUI 
SHAKESPEARE
spectacol prezentat de Darko & 
tobitză  *35’

21:30 acces gratuit
Piața William Shakespeare
VERTICAL ROMEO & 
MERCUTIO
spectacol prezentat de eVenti 
Verticali, Italia

21:30 acces gratuit
Valletta Towers - Grădină
INSTASHAKESPEARE
concept artistic Matei Lucaci-
Grunberg
spectacol prezentat de Compania 
Jamais-Vu, București, România

23:30
Valletta Towers - Scena de la Miezul 
Nopții
A POOR PLAYER
de Filip Krenus și Sean Aita  
spectacol prezentat de Midsummer 
Scene, Marea Britanie   *1h 10’

ZIUA 5 - LUNI 23 MAI

11:00 acces gratuit
Departamentul de Arte și Media 
al Universității din Craiova - Sala 
Aula Buia

ACTORUL CREATOR
atelier teatral condus de prof. univ. 
dr. Liviu Lucaci
Universitatea Naţională de Artă 
Teatrală şi Cinematografică 
Bucureşti

16:00 – 20:00 acces gratuit
Electroputere Mall
RICHARD III VR 360
insula de teatru Virtual Reality 
powered by TeatruVR.ro

20:30 acces gratuit
Cartier Craiovița Nouă – Bigul Nou 
DOAMNELE LUI 
SHAKESPEARE
regia Alexandru Boureanu
spectacol prezentat de 
Departamentul de Arte și Media 
al Universității din Craiova în  
colaborare cu Teatru Național 
„Marin Sorescu” Craiova   *50’

21:00 acces gratuit
Grădina Botanică – Aleea Tărâmul 
de Dincolo 
FANTOMELE LUI 
SHAKESPEARE
spectacol prezentat de Darko & 
tobitză    *35’

21:00 acces gratuit
Piața Frații Buzești
TUMULT 
regia George Lepădatu, Diana 
Mănăilă
spectacol prezentat de Trupa 
Acting UP, câștigătoarea Festivalului 
Național de Teatru pentru Tineret 
Ștefan Iordache 2021         *50’                

21:30 acces gratuit
Valletta Towers - Grădină
INSTASHAKESPEARE
concept artistic Matei Lucaci-
Grunberg
spectacol prezentat de Compania 
Jamais-Vu, București, România    *1h

23:30
Valletta Towers - Scena de la Miezul 
Nopții
SILLYCONDUCTOR
concert prezentat de Galeria 
ElectroPutere

ZIUA 6 - MARȚI 24 MAI

11:00 acces gratuit
Departamentul de Arte și Media 
al Universității din Craiova - Sala 
Aula Buia
CUMPLITA NOAPTE
regia Haricleea Nicolau
spectacol prezentat de 
Departamentul de Arte și Media al 
Universităţii din Craiova   *1h 30’

14:30 – Piața Frații Buzești 
16:00 – Piața Mihai Viteazul
17:30 – Parcul Nicolae 
Romanescu
19:00 – Craiovița Nouă – Aleea 
Duiliu Marcu
acces gratuit
KILL WILL
regia Paul Hunter
spectacol prezentat de Compania 
Told by an Idiot, Marea Britanie  *20’

16:00 acces gratuit
Colegiul Național Carol I
SHAKESPEARE GOES TO 
SCHOOL
UN REGE ÎN FURTUNĂ adaptare 
după Regele Lear
prof. Petruța Ungureanu
spectacol prezentat de Histrio 
Collegium, Colegiul Național Carol I

16:00 – 20:00 acces gratuit
Electroputere Mall
RICHARD III VR 360
insula de teatru Virtual Reality 
powered by TeatruVR.ro

17:30 - Piața Mihai Viteazul
18:30 -  Piața Frații Buzești
19:30 – Piața William 
Shakespeare
acces gratuit
ON THE MOVE
regia Stefano Michelotti
spectacol prezentat de Street 
Theatre Band, Italia   *30’

18:00
Casa de Cultură a Studenților 
Craiova
ÎMBLÂNZIREA SCORPIEI – 
MY KATE
regia Alina Hiristea
spectacol prezentat de Centrul 
Cultural Reduta, Braşov, România    
*1h20’

20:00
Teatrul Naţional „Marin Sorescu" 
Craiova - Sala „Amza Pellea”
MACBETT
regia Silviu Purcărete 
spectacol prezentat de Teatrul 
Maghiar de Stat Cluj, România   *2h30’
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20:30 acces gratuit
Cartier Cernele – Casa cu Cocoș 
DOAMNELE LUI 
SHAKESPEARE
regia Alexandru Boureanu
spectacol prezentat de 
Departamentul de Arte și Media 
al Universității din Craiova în  
colaborare cu Teatru Național 
„Marin Sorescu” Craiova   *50’

21:00 acces gratuit
Grădina Botanică – Aleea Tărâmul 
de Dincolo 
FANTOMELE LUI 
SHAKESPEARE
spectacol prezentat de Darko & 
tobitză   *35’

21:30 acces gratuit
Valletta Towers - Grădină
INSTASHAKESPEARE
concept artistic Matei Lucaci-
Grunberg
spectacol prezentat de Compania 
Jamais-Vu, București, România   *1h

21:30 acces gratuit
Piața Frații Buzești
SHAKESPEARE’S CINEMA
Richard al III-lea (1955, Laurence 
Olivier) *2h38’

23:30
Valletta Towers - Scena de la Miezul 
Nopții
SHAKESPEAREOLOGY
spectacol prezentat d e Compania 
Sotterraneo, Italia   *1h10’

ZIUA 7 - MIERCURI 25 MAI

11:00 acces gratuit
Departamentul de Arte și Media 
al Universității din Craiova - Sala 
Aula Buia
ROMEO și JULIETA
regia Mihaela Sîrbu 
spectacol prezentat de 
Universitatea Naţională de Artă 
Teatrală şi Cinematografică 
Bucureşti       *2h

11:00 – Piața Craiovița Nouă
12:00  – Piața Valea Roșie
13:30 – Aeroport Craiova 
acces gratuit
ON THE MOVE
regia Stefano Michelotti
spectacol prezentat de Street 
Theatre Band, Italia   *30’

14:00 acces gratuit
Departamentul de Arte și Media 
al Universității din Craiova - Sala 
Aula Buia
Metode alternative 
de lucru cu textul 
Shakespearian: tehnica 
Viewpoints
workshop susținut de prof. univ. dr. 
Mihaela Sîrbu
Universitatea Naţională de Artă 
Teatrală şi Cinematografică 
Bucureşti

16:00 – 20:00 acces gratuit
Electroputere Mall
RICHARD III VR 360
insula de teatru Virtual Reality 
powered by TeatruVR.ro

17:00 – Parcul Nicolae 
Romanescu
18:00  – Grădina Rovine
19:00 – Piața Mihai Viteazul
20:00 – Piața William Shakespeare
acces gratuit
KILL WILL
regia Paul Hunter
spectacol prezentat de Compania 
Told by an Idiot, Marea Britanie  *20’

18:00 
Portul Cultural Cetate
SHAKESPEARE - SONET 
MUZICAL 
prezentare de carte și recital 
susținut de Alexandrina Chelu, 
Avram Florin Petroniu, Florian 
Chelu Madeva,  Oradea, România

19:00
Casa de Cultură a Studenților 
Craiova
RICHARD al III-lea
regia Eugen Gyemant
spectacol prezentat de Teatrul 
Andrei Mureșanu, Sfântu Gheorghe, 
România    *3h

20:30 acces gratuit
Cartier 1 Mai - Spitalul Clinic 
Județean de Urgență – Parcare 
Policlinică
DOAMNELE LUI 
SHAKESPEARE
regia Alexandru Boureanu
spectacol prezentat de 
Departamentul de Arte și Media 
al Universității din Craiova în  
colaborare cu Teatru Național 
„Marin Sorescu” Craiova    *50’

21:00 acces gratuit
Grădina Botanică – Aleea Tărâmul 
de Dincolo 
FANTOMELE LUI 
SHAKESPEARE
spectacol prezentat de Darko & 
tobitză         *35’

21:30 acces gratuit
Valletta Towers - Grădină
ROMEO and JULIET and other 
catastrophic love affairs
regia Rolf Alme - caștigător 
al selecției Rețelei Europene a 
Festivalurilor Shakespeare    *1h20’

21:30 acces gratuit
Piața Frații Buzești
SHAKESPEARE’S CINEMA
Hamlet (1990, Franco Zeffirelli) 
*2h15’

23:30
Valletta Towers - Scena de la Miezul 
Nopții
SHAKESPEAREOLOGY
spectacol prezentat de Compania 
Sotterraneo, Italia    *1h10’

ZIUA 8 - JOI 26 MAI

10:00 – Piața Craiovița Nouă
11:00 –  Aeroport Craiova
18:00 – Piața Frații Buzești
19:00  – Piața William Shakespeare
acces gratuit
KILL WILL
regia Paul Hunter
spectacol prezentat de Compania 
Told by an Idiot, Marea Britanie  *20’

10:00 -  Piața Centrală
18:30 – Electroputere Mall
19:30 – Piața Mihai Viteazul
acces gratuit
ON THE MOVE
regia Stefano Michelotti
spectacol prezentat de Street 
Theatre Band, Italia   *30’

15:00 acces gratuit
Departamentul de Arte și Media 
al Universității din Craiova - Sala 
Aula Buia
IULIUS CEZAR
regia Romanița Ionescu
spectacol prezentat de 
Departamentul de Arte și Media al 
Universităţii din Craiova     *1h45’

18:00
Casa de Cultură a Studenților 
Craiova
HAMLET
regia Sandu Grecu
spectacol prezentat de Teatrul 
Naţional SATIRICUS I.L.Caragiale, 
Chişinău, Moldova  *1h45’

20:00
Filarmonica Oltenia
SHAKESPEARE – SUNET ȘI 
CUV NT
dirijor Ana Ungureanu 
concert prezentat de Corul Național 
de Cameră „Madrigal-Marin 
Constantin”, Bucureşti
cu participarea lui Emil Boroghină        
*1h40’
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20:30 acces gratuit
Cartier Valea Roșie – Bigul Vechi
DOAMNELE LUI 
SHAKESPEARE
regia Alexandru Boureanu
spectacol prezentat de 
Departamentul de Arte și Media 
al Universității din Craiova în  
colaborare cu Teatru Național 
„Marin Sorescu” Craiova    *50’

21:30 acces gratuit
Grădina Valletta Towers
DIN FURTUNĂ
concert – spectacol prezentat de 
TRIO HEKTOMERON, România    *50’

21:30 acces gratuit
Piața Frații Buzești
SHAKESPEARE’S CINEMA
Much Ado About Nothing (1993, 
Kenneth Branagh) *1h51’

ZIUA 9 - VINERI 27 MAI

17:00 acces gratuit
Piața Frații Buzești
TRIPTIC SHAKESPEARE
regia Mihai Mălaimare
spectacol de statui vivante, realizat 
în cadrul proiectului MOȘTENIREA
prezentat de Teatrul Național 
„Marin Sorescu” Craiova în 
parteneriat cu Fundația Masca și 
Departamentul de Arte și Media 
al Universității din Craiova    *20’

17:30 – Parcul Nicolae 
Romanescu
18:30 – Electroputere Mall
19:30 – Piața Frații Buzești

20:30 – Piața William Shakespeare
acces gratuit
KILL WILL
regia Paul Hunter
spectacol prezentat de Compania 
Told by an Idiot, Marea Britanie  *20’

16:00 acces gratuit
Colegiul Național Frații Buzești
SHAKESPEARE GOES TO 
SCHOOL
WHEN WE WERE YOUNG
prof. Raluca-Mirela Gabroveanu
spectacol prezentat de Colegiul 
Național Frații Buzești

20:00
Teatrul  „Colibri” Craiova
MACBETH
regia Botond Nagy
spectacol prezentat de Teatrul 
Național Radu Stanca Sibiu, 
România    *1h5’

20:30 acces gratuit
Cartier Romanești – Strada 
Târgului/Centrul Multifuncțional
DOAMNELE LUI 
SHAKESPEARE
regia Alexandru Boureanu
spectacol prezentat de 
Departamentul de Arte și Media 
al Universității din Craiova în  
colaborare cu Teatru Național 
„Marin Sorescu” Craiova    *50’

21:30 acces gratuit
Piața Frații Buzești
SHAKESPEARE’S CINEMA

Romeo + Juliet (1996, Baz 
Luhrmann) *2h00’

ZIUA 10 - SÂMBĂTĂ 28 MAI

10:00 – Piața Centrală
17:30 – Grădina Botanică
18:30 – Electroputere Mall
19:30 – Piața Frații Buzești
acces gratuit
KILL WILL
regia Paul Hunter
spectacol prezentat de Compania 
Told by an Idiot, Marea Britanie  *20’

16:00 
Teatrul  „Colibri” Craiova
FURTUNA
regia Mihai Ţărnă
spectacol prezentat de Teatrul Fără 
Nume, Chişinău, Moldova    *2h30’

17:00 acces gratuit
Piața Frații Buzești
TRIPTIC SHAKESPEARE
regia Mihai Mălaimare
spectacol de statui vivante, realizat 
în cadrul proiectului MOȘTENIREA
prezentat de Teatrul Național 
„Marin Sorescu” Craiova în 
parteneriat cu Fundația Masca și 
Departamentul de Arte și Media al 
Universității din Craiova    *20’

19:00 
Teatrul Naţional „Marin Sorescu” 
Craiova - Sala „Amza Pellea”
THE TIGER  LILLIES 
PERFORM HAMLET
regia Martin Tulinius
spectacol prezentat de The Tiger 
Lillies și Teatrul Republique, 

Copenhaga, Danemarca     *2h30’

21:30 acces gratuit
Piața Frații Buzești
SHAKESPEARE’S CINEMA
Neguțătorul din Veneția, regia 
Alexander Morfov, Teatrul Național 
„I.L.Caragiale” București

22:00  
Scena R3 - Valletta Towers
RICHARD al III-lea  - 
premieră
regia: László Bocsárdi
spectacol prezentat de Teatrul 
Naţional „Marin Sorescu” Craiova    
*2h35’

ZIUA 11 - DUMINICĂ 29 MAI

10:00  - Târgul Romanescu
17:30 – Grădina Rovine
18:30 – Craiovița Nouă – Aleea 
Duiliu Marcu
21:30 – Piața William Shakespeare
acces gratuit
KILL WILL
spectacol prezentat de Compania 
Told by an Idiot, Londra (Marea 
Britanie)    *20’

17:00 acces gratuit
Piața Frații Buzești
TRIPTIC SHAKESPEARE
regia Mihai Mălaimare
spectacol de statui vivante, realizat 
în cadrul proiectului MOȘTENIREA
prezentat de Teatrul Național 
„Marin Sorescu” Craiova în 
parteneriat cu Fundația Masca și 
Departamentul de Arte și Media al 
Universității din Craiova    *20’

17:00  
Casa de Cultură a Studenților 
Craiova
OPHELIA
regia Saburo Teshigawara
spectacol prezentat de Compania 
de Teatru KARAS, Japonia    *1h

19:00  
Scena R3 - Valletta Towers
RICHARD al III-lea
regia László Bocsárdi.
spectacol prezentat de Teatrul 
Naţional „Marin Sorescu” Craiova     
*2h35’

21:30 acces gratuit
Piața Frații Buzești
SHAKESPEARE’S CINEMA
A Midsummer Night’s Dream (1999, 
Michael Hoffman) *1h56’

22:00  
Teatrul Naţional ,,Marin Sorescu" 
Craiova - Sala „Amza Pellea”
THE TIGER  LILLIES 
PERFORM HAMLET
regia Martin Tulinius
spectacol prezentat de The Tiger 
Lillies și Teatrul Republique, 
Copenhaga (Danemarca)      *2h30’
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Program
DAY 1 - THURSDAY, MAY 19TH 

19:00
“Marin Sorescu” National Theater 
Craiova - “Amza Pellea” Hall
887
written, directed and performed by 
Robert Lepage
A show presented by Ex Machina 
Company, Quebec, Canada       *2h

21:30 free access
Mihai Viteazul Square
Official Opening Ceremony  
OPENING SHAKESPEARE 
– Video Mapping 

23:00 free access
Valletta Towers
Opening Party 

DAY 2 - FRIDAY, MAY 2OTH

16:00 – 20:00 free access
Electroputere Mall
RICHARD III Virtual 
Reality 360
Theater Island of Virtual Reality 
powered by TeatruVR.ro

19:00
“Marin Sorescu” National Theater 
Craiova - “Amza Pellea” Hall
887
written, directed and performed by 
Robert Lepage
A show presented by Ex Machina, 
Quebec, Canada     *2h

20:30 free access
Botanical Garden - Main Entrance
MUCH ADO AND ALL 
THAT JAZZ
director Benoît Malmberg
A musical drama  presented by 
Romeo & Julia Kören Company, 
Stockholm, Sweden  *1h

20:30 free access
Parking Electroputere Mall
SHAKESPEARE’S LADIES
director Alexandru Boureanu
A show presented by the Arts & 
Media Department - University 
of Craiova, in collaboration with 
“Marin Sorescu” National Theater of 
Craiova, Romania    *50’

22:00 free access
Frații Buzești Square
TWELFTH NIGHT
director Oswald Gayer
A show presented by Logos 
Theater, Bucharest, Romania   *2h

23:30
Valletta Towers – Midnight Stage    
A concert presented 
by KLANGPHONICS, 
Germany

DAY 3 - SATURDAY, MAY 21ST 

11:00 free access
"Marin Sorescu" National Theatre 
Craiova - “Ia te uită!” Hall
LUMEA-I UN TEATRU, NOI 
SUNTEM ACTORII
director and radio script Gavriil 
Pinte, after a recital performed by 
Emil Boroghină 
A radio theatre show presented 
by Radiofonic National Theater, 
Romanian Radio Broadcasting 
Society*1h

16:00 – 20:00 free access
Electroputere Mall
RICHARD III Virtual 
Reality 360
Theater Island of Virtual Reality 
powered by TeatruVR.ro

17:00
The Arts & Media Department - 
University of Craiova – Studio Hall
ANATOMII ALE DORINȚEI
director Irina Banea
A show presented by ACTA with 
support from ARCUB - Bucharest, 
Romania        *1h 45’  

18:00
Students’ House of Culture, Craiova
THE TEMPEST
director Ada Milea
A show presented by Bulandra 
Theater, Bucharest, Romania  *1h 20’

20:00  free access
Nicolae Romanescu Park - Summer 
Theater
MUCH ADO AND ALL 
THAT JAZZ
director Benoît Malmberg
A musical drama  presented by 
Romeo & Julia Kören Company, 
Stockholm, Sweden  *1h

20:30 free access
Rovine Neighborhood – Rovine 
Garden
SHAKESPEARE’S LADIES
director Alexandru Boureanu
A show presented by the Arts & 
Media Department - University of 
Craiova, in collaboration with
 “Marin Sorescu” National Theater 
of Craiova   *50’

21:30  free access
Nicolae Romanescu Park 
A MIDSUMMER NIGHT'S 
DREAM
director Muriel Manea-Jakab
A show presented by “Aureliu 
Manea” National Theater Turda, 
Romania  *2h

21:30 free access
Valletta Towers - Garden 
SHAKESPEARE’S FOOL
director Ben Humphrey
A show presented by Tortive 
Theater, UK  *1h 15’

22:00 free access
Frații Buzești Square
ROMEO & JULIETA – 
nonverbal
director and choreographer Hugo 
Wolff
A show presented by Microbis 
Theater-Dance Company, Sibiu, 
Romania          *1h

23:30
Valletta Towers – Midnight Stage    
A POOR PLAYER
by Filip Krenus and Sean Aita
A show presented by Midsummer 
Scene, UK         *1h 10’

DAY 4 - SUNDAY, MAY 22ND 

15:00
Students’ House of Culture, Craiova
PERICLES
director Kelly Hunter
A show presented by The Flute 
Theater, UK   *1h 40’

16:00 – 20:00 free access    
Electroputere Mall    
RICHARD III Virtual 
Reality 360    
Theater Island of Virtual Reality 
powered by TeatruVR.ro
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18:00  free access
Children's Palace Craiova
SHAKESPEARE GOES TO 
SCHOOL
PERIPEȚIILE KARYNEI
prof. dr. Daniela Grujdin Cazacu
A show presented by Trupa 
Phantasia, Palatul Copiilor Craiova

18:30 free access
William Shakespeare Square
SHAKESPEARE’S FOOL
director Ben Humphrey
A show presented by Tortive 
Theater, UK   *1h 15’

20:00
"Marin Sorescu" National Theatre 
Craiova - "Amza Pellea” Hall
OTHELLO
director Oskaras Koršunovas
A show presented by the OKT / 
Vilnius City Theater, Lithuania  *3h 40

20:30 free access
Brazda lui Novac Neighborhood – 
Complexul Nou
SHAKESPEARE’S LADIES
director Alexandru Boureanu
A show presented by the Arts & 
Media Department - University of 
Craiova, in collaboration with
 “Marin Sorescu” National Theater 
of Craiova   *50’

21:00  free access
Botanical Garden
SHAKESPEARE’S GHOSTS
A show presented by Darko & 
tobitză       *35’

1:30  free access
William Shakespeare Square
VERTICAL ROMEO & 
MERCUTIO
A show presented by eVenti 
Verticali, Italy    

21:30   free access
Valletta Towers - Garden    
INSTASHAKESPEARE    
artistic concept Matei Lucaci-
Grunberg    
A show presented by Jamais-Vu 
Company, Bucharest, Romania    *1h

23:30        
Valletta Towers – Midnight Stage    
A POOR PLAYER    
by Filip Krenys and Sean Aita
A show presented by Midsummer 
Scene, UK  *1h 10’

DAY 5 - MONDAY, MAY 23RD

11:00  free access
The Arts & Media Department - 
University of Craiova – Buia Hall
THE CREATOR ACTOR
workshop led by prof. univ. dr. Liviu 
Lucaci
National University of Theater and 
Film "I.L. Caragiale" Bucharest

16:00 – 20:00  free access
Electroputere Mall
RICHARD III Virtual 
Reality 360
Theater Island of Virtual Reality 
powered by TeatruVR.ro 

20:30  free access        
Craiovița Nouă Neighborhood – 
Bigul Nou 
SHAKESPEARE’S LADIES    
director Alexandru Boureanu    
A show presented by the Arts & 
Media Department - University 
of Craiova, in collaboration with 
“Marin Sorescu” National Theater of 
Craiova   *50’
    
21:00  free access        
Botanical Garden    
SHAKESPEARE’S GHOSTS    
A show presented by Darko & 
tobitză  *35’
    
21:00  free access        
Frații Buzești Square    
TUMULT
director George Lepădatu, Diana 
Mănăilă    
A show presented by Acting UP,
the winner of the National Youth 
Theater Festival "Ștefan Iordache” 
2021   *50’

21:30 free access        
Garden Valletta Towers    
INSTASHAKESPEARE
artistic concept Matei Lucaci-
Grunberg
A show presented by Jamais-Vu 
Company, Bucharest, Romania  *1h

23:30
Valletta Towers – Midnight Stage    
SILLYCONDUCTOR
A concert presented by Galeria 
ElectroPutere 

DAY 6 - TUESDAY, MAY 24TH 

11:00 free access
The Arts & Media Department - 
University of Craiova – Buia Hall
THE DREADFUL NIGHT
director Haricleea Nicolau
A show presented by The Arts & 
Media Department - University of 
Craiova    *1h 30’

14:30 — Frații Buzești Square    
16:00 – Mihai Viteazul Square    
17:30 – Nicolae Romanescu Park    
19:00 – Craiovița Nouă - Alley 
Duiliu Marcu
free access    
KILL WILL        
director Paul Hunter    
A show presented by Told by an 
Idiot, UK    *20’   

16:00 free access
Carol I National College 
SHAKESPEARE GOES TO SCHOOL
UN REGE ÎN FURTUNĂ 
after King Lear
prof. Petruța Ungureanu
A show presented by Histrio 
Collegium, Carol I National College

16:00 – 20:00    
Electroputere Mall    
RICHARD III Virtual 
Reality 360    
Theater Island of Virtual Reality 
powered by TeatruVR.ro

17:30 - Mihai Viteazul Square    
18:30 - Frații Buzești Square    
19:30 - William Shakespeare Square
free access    
ON THE MOVE       
director Stefano Michelotti
A show presented by Street Theater 
Band, Italy  *30’ 
        
18:00
Students’ House of Culture, Craiova
THE TAMING OF THE 
SHREW - MY KATE
director Alina Hiristea
A show presented by Centrul 
Cultural Reduta, Braşov, Romania  
*1h 20’

20:00 
“Marin Sorescu” National Theatre 
Craiova - “Amza Pellea” Hall
MACBETT
director Silviu Purcărete
A show presented by The State  
Hungarian Theater of  Cluj, Romania    
*2h 30’

20:30 free access
Cernele Neighborhood – Casa cu 
Cocoș
SHAKESPEARE’S LADIES
director Alexandru Boureanu
A show presented by the Arts & 
Media Department - University 
of Craiova, in collaboration with 
“Marin Sorescu” National Theater of 
Craiova   *50’
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21:00 free access
Botanical Garden
SHAKESPEARE’S GHOSTS
A show presented by Darko & 
tobitză  *35’

21:30 free access
Valletta Towers - Garden
INSTASHAKESPEARE
artistic concept Matei Lucaci-
Grunberg
A show presented by Jamais-Vu 
Company, Bucharest, Romania   *1h

21:30 free access    
Frații Buzești Square    
SHAKESPEARE’S CINEMA    
Richard III (1955, Laurence Olivier)   
* 2h38’

23:30
Valletta Towers – Midnight Stage    
SHAKESPEAREOLOGY    
A show presented by Sotterraneo 
Company, Italy    *1h 10’
    

DAY 7 - WEDNESDAY, MAY 25TH 

11:00 free access        
The Arts & Media Department - 
University of Craiova – Buia Hall
ROMEO AND JULIET    
director Mihaela Sîrbu    
National University of Theater and 
Film "I.L. Caragiale" Bucharest      *2h

11:00 – Craiovița Market
12:00 – Valea Roșie Market
13:30 –  Craiova International 
Airport
free access
ON THE MOVE     
director Stefano Michelotti
A show presented by Street Theater 
Band, Italy           *30’ 

14:00
The Arts & Media Department - 
University of Craiova – Buia Hall
Alternative Working 
Methods concerning the 
Shakespearean text:
Viewpoint technique     
Workshop led by prof. univ. dr. 
Mihaela Sîrbu
National University of Theater and 
Film "I.L. Caragiale" Bucharest

16:00 – 20:00
Electroputere Mall
RICHARD III Virtual 
Reality 360
Theater Island of Virtual Reality 
powered by TeatruVR.ro

17:00 – Nicolae 
Romanescu Park
18:00 - Rovine Garden
19:00 – Mihai Viteazul Square
20:00 - William Shakespeare 
Square
free access
KILL WILL        
director Paul Hunter    
A show presented by Told by an 
Idiot, UK    *20’ 

18:00    
Cetate Culture Harbor    
SHAKESPEARE - MUSICAL 
SONNET    
A book conference and a recital 
presented by 
Alexandrina Chelu, Avram Florin 
Petroniu and Florian Chelu 
Madeva, Oradea, Romania    

19:00
Students’ House of Culture, Craiova    
RICHARD III
director Eugen Gyemant
A show presented by Theatre 
Andrei Mureșanu Sfântu Gheorghe, 
Romania   *3h

20:30 free access
1 Mai Neighborhood County 
Emergency Hospital - Polyclinic 
Parking Lot
SHAKESPEARE’S LADIES
director Alexandru Boureanu 
A show presented by the Arts & 
Media Department - University of 
Craiova, in collaboration with
 “Marin Sorescu” National Theater 
of Craiova   *50’

21:00 free access
Botanical Garden
SHAKESPEARE’S GHOSTS
A show presented by Darko & 
tobitză  *35’

21:30 free access
Valletta Towers - Garden
ROMEO and JULIET and 
other catastrophic love 
affairs
director Rolf Alme -  the winner 
of the European Shakespeare 
Festivals’ Network 
worldwide competition    *1h 20’

21:30 free access
Frații Buzești Square
SHAKESPEARE’S CINEMA
Hamlet (1990, Franco Zeffirelli)    *2h15

23:30
Valletta Towers – Midnight Stage    
SHAKESPEAREOLOGY
A show presented by Sotterraneo 
Company, Italy      *1h 10’

DAY 8 - THURSDAY 26TH 
MAY

10:00 – Craiovița Market
11:00 – Craiova International Airport
18:00 – Frații Buzești Square
19:00 – William Shakespeare Square
free access
KILL WILL        
director Paul Hunter    
A show presented by Told by an 
Idiot, UK    *20’ 

10:00 - Central Market
18:30 – Electroputere Mall
19:30 - Mihai Viteazul Square
free access
ON THE MOVE    
director Stefano Michelotti
A show presented by Street Theater 
Band, Italy  *30’ 

15:00 free access
The Arts & Media Department 
University of Craiova - Buia Hall
JULIUS CAESAR
regia Romanița Ionescu
A show presented by The Arts & 
Media Department - University of 
Craiova  *1h 45’

18:00
Students’ House of Culture, Craiova
HAMLET
director Sandu Grecu
A show presented by SATIRICUS 
“I.L.Caragiale” National Theatre, 
Chişinău, Moldova *1h 45’

20:00
Filarmonica Oltenia
SHAKESPEARE - SUNET ȘI 
CUV NT
conductor Anna Ungureanu
A concert presented by the National 
Chamber Choir “Madrigal-Marin 
Constantin”, Bucharest, Romania, 
with the participation of Emil 
Boroghină    *1h 40’

20:30 free access
Valea Roșie Neighborhood  – Bigul 
Vechi
SHAKESPEARE’S LADIES
director Alexandru Boureanu
A show presented by the Arts & 
Media Department - University 
of Craiova, in collaboration with 
“Marin Sorescu” National Theater of 
Craiova   *50’
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ora 21:30 free access
Valletta Towers - Garden
FROM THE TEMPEST
A concert-performance presented 
by TRIO HEKTOMERON, Romania  
*50’

21:30 free access
Frații Buzești Square
SHAKESPEARE’S CINEMA
Much Ado About Nothing (1993, 
Kenneth Branagh)    *1h51

DAY 9 - FRIDAY, MAY 27TH 

17:00 free access    
Frații Buzești Square
TRIPTYCH SHAKESPEARE
director Mihai Mălaimare
A show of living statues, realized 
within the project THE HERITAGE 
presented by “Marin Sorescu” 
National Theater of Craiova, 
in collaboration with Masca 
Foundation and the Arts & Media 
Department - University of Craiova    
*20’

17:30 – Nicolae 
Romanescu Park
18:30 – Electroputere Mall
19:30 – Frații Buzești Square
20:30 – William Shakespeare Square
free access
KILL WILL      
director Paul Hunter    
A show presented by Told by an 
Idiot, UK    *20’ 

18:30 free access 
Frații Buzești National College
SHAKESPEARE GOES TO 
SCHOOL
WHEN WE WERE YOUNG
prof. Raluca-Mirela Gabroveanu
A show presented by Frații Buzești 
National College

20:00
“Colibri” Theater Craiova    
MACBETH    
director Botond Nagy    
A show presented by “Radu Stanca” 
National Theater of Sibiu, Romania    
*1h 5’

20:30 free access    
Romanești Neighborhood  – 
Târgului Street/Multifunctional 
Center
SHAKESPEARE’S LADIES
director Alexandru Boureanu
A show presented by the Arts & 
Media Department - University of 
Craiova, in collaboration with
 “Marin Sorescu” National Theater 
of Craiova   *50’

21:30 free access    
Frații Buzești Square
SHAKESPEARE’S CINEMA
Romeo + Juliet (1996, Baz 
Luhrmann)     *2h00’

DAY 10 - SATURDAY 28TH MAY

10:00 - Central Market
17:30 - Botanical Garden
18:30 - Electroputere Mall
19:30 - Frații Buzești Square

free access
KILL WILL      
director Paul Hunter    
A show presented by Told by an 
Idiot, UK    *20’ 

16:00
“Colibri” Theater Craiova
THE TEMPEST
director Mihai Ţărnă
A show presented by Teatrul Fără 
Nume, Chişinău, Moldova   *2h 30’

17:00 free access    
Frații Buzești Square
TRIPTYCH SHAKESPEARE
director Mihai Mălaimare
A show of living statues, realized 
within the project THE HERITAGE 
presented by “Marin Sorescu” 
National Theater of Craiova, 
in collaboration with Masca 
Foundation and the Arts & Media 
Department - University of Craiova     
*20’

19:00
“Marin Sorescu” National Theatre of 
Craiova - “Amza Pellea” Hall
THE TIGER LILLIES 
PERFORM HAMLET
director Martin Tulinius
A show presented by The Tiger 
Lillies and Republique Theater, 
Copenhagen, Denmark     *2h 30’

21:30    free access    
Frații Buzești Square
SHAKESPEARE’S CINEMA
The Merchant of Venice, director 
Alexander Morfov, “I.L.Caragiale” 
National Theater of Bucharest

22:00
Valletta Towers – R3 Stage
RICHARD III  - premiere
director László Bocsárdi
A show presented by “Marin 
Sorescu” National Theater of 
Craiova   *2h 35’

DAY 11 - SUNDAY, MAY 29TH  

10:00 –  Romanescu Flea Market
17:30 – Rovine Garden
18:30 – Craiovița Nouă - Alley 
Duiliu Marcu
21:30 –  William Shakespeare Square
free access
KILL WILL        
director Paul Hunter    
A show presented by Told by an 
Idiot, UK    *20’ 

17:00    free access
Frații Buzești Square
TRIPTYCH SHAKESPEARE
director Mihai Mălaimare
A show of living statues, realized 
within the project THE HERITAGE 
presented by “Marin Sorescu” 
National Theater of Craiova, 
in collaboration with Masca 
Foundation and the Arts & Media 
Department - University of Craiova     
*20’

        
17:00
Students’ House of Culture, Craiova
OPHELIA    
director Saburo Teshigawara
A show presented by KARAS 
Theater Company, Japan    *1h

19:00 
Valletta Towers – R3 Stage
RICHARD III  - premiere
director László Bocsárdi
A show presented by “Marin 
Sorescu” National Theater of 
Craiova

21:30 free access    
Frații Buzești Square
SHAKESPEARE’S CINEMA
A Midsummer Night’s Dream (1999, 
Michael Hoffman)       *1h56’

22:00
“Marin Sorescu” National Theatre of 
Craiova - “Amza Pellea” Hall
THE TIGER LILLIES 
PERFORM HAMLET
director Martin Tulinius
A show presented by The Tiger 
Lillies and Republique Theater, 
Copenhagen, Denmark
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